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، نايرامو  ، رزيارف ينّوبر : نيذلا  صاخشألا 

، عسوألا يتلئاعو   ، غيركو
نَیناوتي مل  يتاوللا  يلوح  نم  تّايوقلا  ءاسنلا 

، يمعد نع 
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، يرخف ّطحم 
----------
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ةمدقم

سرام 2017 / راذآ
. بلك ءانتقا  تدرأ   . ةطیسب يتاحومط  تناك   ، ةلفط تنك  امدنع 
، ام ٍببسلو   . ةدحاو ةلئاعل  نیتقبط  ّةیلخاد –  جاردأب  ًالزنم  تدرأو 
تاذ كيوبلا  ةرّایس  نم  ًالدب   ، باوبأ ةعبرأب  نشياتس  ةرّایس  تدرأ 

عیمجلا ربخأ  تنك   . هتداعسو يبأ  رخف  ّطحم  تناك  يتلا  نیبابلا 
ُتببحأ يّننأل  ؟  اذامل  . ربكأ امدنع  لافطأ  ةبیبط  حبصأس  يّننأب 

ّرست هذھك  ةباجإ  ّنأ  تمھف  ام  ناعرس  يّننألو   ، لافطألا عم  دجاوتلا 
يرئافض دقعأ  تنك   ، مّايألا كلت  يف  زاتمم »! رایخ  ةبیبط !  » . رابكلا
ةسردملا يف  زایتمالا  تامالع  لانأو   ، اًّنس ربكألا  يخأ  ىلع  رّمأتأو 

. هیلإ وبصأ  ام  اًمامت  فرعأ  مل  نإو   ، اًحومط تنك   . لصح امھمو  اًمئاد 
 – ریغص ّلك  ىلع  ةداع  رابكلا  هحرطي  يذلا  لاؤسلا  ّنأ  ىرأ   ، مویلا
ذإ  ، ّةیثبع رثكألا  ةلئسألا  نم  وھ  ؟ –  ربكت امدنع  حبصت  نأ  ديرت  اذام   
اًموي حبصتس  ّكنأك  ؛  دّدحم ٍلجأب  طبتري  دشرلا  ّنس  غولب  ّنأ  ضرتَفي 

. ةياھنلا يھ  كلت  نوكتسو   ، اًّمھم اًصخش  ام 
ةريدمو  ، ىفشتسم يف  سیئر  َبئان  تنك   . ًةیماحم تنك   ، ام اًموي 
ةایحل سیسأتلا  يف  بابشلا  دعاست  حبرلا  يغتبت  ال  ةسّسؤم 
ةّیلك يف   ، ةلماعلا ةقبطلا  نم  ءادوس  ًةذیملت  تنك   . ةرمثم ّةینھم 
ةأرملا ةدیحولا –  ةأرملا  ُتنك   . ضیبلا نم  ًّةيرثكأ  ّمضت  ةقومرم 
تنك  . فرغلا عاونأ  ّىتش  يف  ةدیحولا –  ّةیكریمألا  ّةیقيرفألا 
موي يفو   . ىسألا اھّقزم  ًةنباو   ، ةقھرم دھعلا  ةثيدح  اًّمأو   ، اًسورع
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 – ّةیكریمألا ةدّحتملا  تايالولا  يف  ىلوألا  ةدیسلا  ُتنك   ، دیعبب سیل 
يل تحاتأ  اّھنكل  هیلع –  فراعتملا  ىنعملاب  ةفیظو  تسیل  يھو   
ىلإ ينعفدو  تايّدحتلاب  ّيلإ  عفد  بصنملا  اذھ   . هل لیثم  ال  اًربنم 
ّهلك اذھ  عم  لماعتأ  ينلعج   ، ًانایحأو  ، ينّمزقو ينزّفح  ؛  عضاوتلا

تاونسلا لالخ  ىرج  ام  نآلا  بعوتسأ  تأدب  داكلاب   . دحاو ٍنآ  يف 
حّشرتلا نع  ثيدحلا  يجوز  أدب  يتلا  ةظحللا  كلت  ذنم  ؛  ةریخألا

، درابلا يوتشلا  حابصلا  كلذ  ىلإ  ًالوصو  ماعلا 2006،   ، ةسائرلل
لفح روضحل   ، نيزومیللا ةرّایس  يف  بمارت  اینالیم  ُتقفار  امدنع 

. ةریثم ًةلحر  تناك   . اھجوز بیصنت 
ىصقأ ىلإ  كل  اكریمأ  ّىلجتت   ، ىلوألا ةّدیسلا  نیحبصت  امدنع 

تدب ّةصاخ  لزانم  يف  تاّعربتلا  عمجل  تالفح  ُترضح   . دودحلا
ُترز  . ةميركلا راجحألا  نم  تَِعنُص  سطاغم  اھیف   ، فحاتملاب هبشأ 
ّةنتممو ًةّرثأتم  تناكو   ، انيرتاك راصعإ  يف  ءيش  ّلك  تدقف  تالئاع 
مھتدجو اًصاخشأ  ُتلباق   . لعتشي ٍنرف  وأ  لمعي  ٍدّارب  دوجو  ّدرجم 
مھریغو دونج  تاجوزو  ةذتاسأ  نيرخآو –   ، نیقفانمو نّییحطس 
ًالافطأ ُتلباقو   . ةخسارلا مھتعاجشو  مھتبالصب  ينوشھدأ  اًرثُك – 

ىلع ةمسبلا  اومسر  ملاعلا –  ءاحنأ  ّىتش  يف   ، مھنم اًرثك  – 
ثبعن انأدب  امدنع  يبقل  يسانت  نم  اوّنكمتو   ، ًالمأ ينوألمو  يھجو 

. قئادحلا ىدحإ  بارت  يف  اًعم 
ةأرما ىوقأك  ّيلإ  َرِظُن   ، ةّماعلا ةایحلا  ىلإ  ّددرتملا  يلوخد  ذنم 

نأ ُتدرأ  ةبضاغ .» ءادوس  ةأرما   » يرابتعاب تمِجوھو   ، ملاعلا يف 
« ةأرما : » رثكأ مھّمھت  تناك  ةملك  ّيأ  ينومجاھ  نيذلا  كئلوأ  لأسأ 

صاخشأ عم  ٍروص  طاقتلا  ىدل  ُتمستبا  »؟  ةبضاغ  » وأ ءادوس »  » مأ
مّھنكل  ، ّةیلحملا تاشاشلا  ىلع  تافصلا  عشبأب  يجوز  نوتعني 

. مھفوفر ىلع  اھنوضرعي  ّةيراكذت  روص  يف   ، كلذ عم   ، نوبغري
يف ّككشت  يتلا  تنرتنإلا  ىلع  ةرذقلا  تارثرثلا  كلت  نع  ُتعمس 

. ًالجر مأ  ًةأرما  ُتنك  اذإ  ام  لؤاستلا  ةجرد  ىلإ   ، يب ّقلعتي  ام  ّلك 
ـُت حرُج  . يترّخؤم مجح  نم  ّيكریمألا  سرغنوكلا  يف  بئان  رخس 

. ةباعدلا ِّسحب  كلذ  ّلك  يّقلت  ُتلواح  ام  ًابلاغ  نكل   . ُتبضغو
اّمعو  ، ةایحلا نعو   ، اكریمأ نع  هفرعأ  ال  اّمم  ریثكلا  كانھ  لاز  ام 
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، رزيارف  ، يدلاو ينّملع  دقل   . يسفن فرعأ  ّينكل   . لبقتسملا هّئبخي 
، يتدلاو ينتّملعو   . يدوعوب يفأو   ، ًابلاغ كحضأو   ، دھجب لمعأ  نأ 
، اًعم  . اًعومسم يتوص  نوكي  فیكو   ، ّةیلالقتساب ّركفأ  فیك   ، نايرام

يندعاس  ، وغاكیش نم  يبونجلا  ءزجلا  يف  ةمحدزملا  انتّقش  يف 
ّةصق يف   ، انأ يّتصق  يف   ، انّتصق يف  ىزغملا  ةيؤر  ىلع  يادلاو 
امدنع ّىتحو   . ّةیلاثم وأ  ةلیمج  نوكت  امدنع ال  ّىتح  ؛  ىربكلا اندالب 

، كيدل ام  ّلك  يھ  كّتصق   . نوكت نأ  اھديرت  اّمم  رثكأ  ًّةیقیقح  نوكت 
. ككلم اّھنإ   . ماودلا ىلع  كيدل  نوكیس  امو 

ىلع ىوتحا  يذلا  ضیبألا  تیبلا  يف  اھتشع  تاونس  ينامث 
غنیلوب ةلاصو  دعاصم  ىلإ  ةفاضإ  هؤاصحإ –  يننكمي  اّمم  رثكأ  جاردأ 
ةیطغألاب شورفم  ريرس  يف  ُتمن   . دورولا قیسنتل  ٍّلحمو 

، ملاعلا يف  ةاھطلا  رھمأ  نم  ٌقيرف  انماعط  ِتابجو  ّدَعأ   . ّةیلاطيإلا
ةمدخ يف  نیفرتحملا  رھمأ  نم  اًّسرمت  رثكأ  نوفرتحم  انل  اھمّدقو 

، نمألا لاجر  فقو   . موجن سمخلا  قدانفو   ، ةمخفلا معاطملا 
جراخ  ، ةدَّمعتملا ةدرابلا  مھھوجو  ریباعتو  مھتحلسأو  مھتاعاّمسب 

. ّةیلئاعلا انتایح  جراخ  ءاقبلل  مھدوھج  ىصقأ  نیلذاب   ، انفرغ باوبأ 
ةبيرغلا ةماخفلا  كلت  اندتعا  ام –  ٍّدح  ىلإ   ، َرمألا اندتعا   ، ةياھنلا يف 

. تماصلاو مئادلا  نيرخآلا  َروضح  امك   ، ديدجلا انتیب  يف 
، ةقورألا يف  برضملا  ةرك  اناتنبا  َتبعل   ، هسفن ضیبألا  تیبلا  يف 

كاراب رھس   ، كانھ  . ّةیبونجلا ةقيدحلا  يف  راجشألا  اتّقلستو 
تّادوسم يف  اًنّعمتم   ، تاصّخلملا ةعجارم  ىلع  ًاّبكنم   ، يلایللا

دحأ  ، يناس ناك  اًضيأ  كانھو  ةدھاعملا .» ةفرغ   » لخاد تاباطخلا 
ةفرش ىلع  فقأ  تنك   . طاسبلا ىلع  ِهتالضف  ًانایحأ  كرتي   ، انبالك
ربع نوقّدحيو  يفلیسلا  روص  نوذخأي  حّایسلا  بقارأو   ، نامورت
مّايأ ّترم   . لخادلا يف  رودي  امب  نّھكتلا  نیلواحم   ، ديدحلا جایسلا 
لاوط ةلفقم  ذفاونلا  ءاقبإ  نم  ّدب  ناك ال  ذإ   ، قانتخالاب اھیف  ترعش 
نود نم  ءاوھلا  قّشنت  يناكمإ  يف  نكي  ملف   ، ّةینمأ ٍعاودل  تقولا 
ءازإ لوھذلاب  رعشأ  تنك   ، ىرخأ تاقوأ  يفو   . ةریبك ةبلج  ثادحإ 

ّيمویلا ِبخصلاو   ، جراخلا يف  ّحتفتت  يتلا  ضِیبلا  ایلونغاملا  تارھز 
، عیباسأو  ، مّايأ ّترمو   . ّةيركسعلا ّةیحتلا  ةمظعو   ، ّيموكحلا لمعلل 
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لامج ينرمغ   ، ىرخأ تاقوأ  يفو   . ةسایسلا اھیف  تھرك  رھشأو 
. مالكلا نع  يزجع  ةجرد  ىلإ  اھبعشو  دالبلا  هذھ 

ةریخألا عیباسألاو   ، ثدحیس ام  ملعأ  تنك   . ءيش ّلك  ىھتنا  ّمث 
ریخألا مویلا  تايرجم  تیقب   . ةیناحلا عادولا  رعاشمب  ةئیلم  تناك 
ٌمسقو  ، سّدقملا باتكلا  قوف  عَضوُت  ٌدي   . ينھذ يف  ّةیبابض 

ىلإ لقنُي  رخآ  ٍسیئر  ُثاثأو   ، جراخلا ىلإ  لمحُي  ٍسیئر  ُثاثأ   . داعتسي
ّنأك  ، اذكھو  . ةلیلق تاعاس  لالخ  اھؤلم  داعُيو   ، ُنئازخ ّغرفُت   . لخادلا

؛ ةديدج دئاسو  ىلع  ةديدج  سوؤر  يقلتست   ، نكي مل  اًئیش 
امدنع  ، ءيش ّلك  يھتني  امدنعو   . ةديدج مالحأو   ، ٌدُدج صاخشأ 
كَرتت  ، ّةرم رخآ  ملاعلا  يف  ةرھش  رثكألا  ناكملا  باب  نم  جرخت 

. ديدج نم  كسفن  نع  ثحبتل  قئارطلا  ّىتشب 
يف تنك   . بيرق ٍتقو  ذنم  تلصح  ةطیسب  ةثداحب  أدبأس   ، انھ
عقي  . اًثيدح يتلئاع  هیلإ  تلقتنا  يذلا  رمحألا  دیمرقلا  يذ  تیبلا 

تارتمولیك ةثالث  دعُب  ىلع   ، ئداھ ّينكس  عراش  يف  ديدجلا  انتیب 
يف  . رارقتسالا ةلحرم  يف  لازن  ال  ّانك   . ميدقلا انلزنم  نم  ًابيرقت 
يف اھاندھع  يتلا  اھسفن  ةقيرطلاب  ثاثألا  انعضو   ، سولجلا ةفرغ 
لصح ام  ّلك  ّنأ  تبثُت  تاراكذتب  تیبلا  ءاحنأ  تألتما   . ضیبألا تیبلا 
ّةيودي راّخف  ةیعوأو   ، دیفيد بماك  يف  انتلئاعل  روص  ًاّیقیقح : ناك 
نوسلین هعَّقو  باتكو   ، نّویلصأ نّویكریمأ  بّالط  يل  اھمَّدق  عنصلا 

كاراب نیبئاغ : اوناك  عیمجلا  ّنأ  ةلیللا  كلت  يف  بيرغلا   . اليدنام
يف میقت  تناكف   ، ایلام اّمأ   . اھتاقيدص عم  تجرخ  اشاسو   ، رفاسم
لوخد لبق  ةساردلا  نع  ةنس  عطقنت  ثیح   ، اھیف لمعتو  كرويوین 

امك غرافو  نكاس  تیب  يف   ، انیبلكو  ، يریغ كانھ  نكي  مل   . ةعماجلا
. تاونس ينامث  ذنم  يأ   ، لبق نم  هدھعأ  مل 

. يباقعأ يف  نابلكلاو   ، مونلا ةفرغ  نم  جردلا  تلزن   . ةعئاج تنك 
، نیتعطق تلوانت   ، اًزبخ ُتدجو   . دّاربلا تحتف   ، خبطملا يف 

تجرخأو تانازخلا  ىدحإ  تحتف  رتسوت .» ـ« لا يف  امھتعضوو 
نم اًنحص  لوانتأ  نأ   ، نكلو ًابيرغ : اذھ  يمالك  ودبي  مك  فرعأ   . اًنحص
نأو  ، ّينع اًضوع  كلذب  مایقلا  ىلع  ٌدحأ  ّرصي  نأ  نود  نم  ةنازخلا 

، ّينبلا نوللا  بستكي  رتسوت » ـ« لا يف  زبخلا  بقارأ  يدرفمب  فقأ 
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ةديدجلا يتایح  اّھلعل  وأ   . ةميدقلا يتایح  ىلإ  ةدوعلاب  ينارعشأ 
. اھتيادبب نذؤت 

، ةنبجلاب تسوتلا  لب   ، بسحف تسوتلا  رّضحأ  مل   ، ةياھنلا يف 
ةعطق بوذتل  فيوركياملا  ىلإ  نیتصّمحملا  زبخلا  يَتعطق  تلقن  دقو 
ةحابلا ىلإ  اًجراخ  ينحص  تلمح   ، كلذ دعب   . امھنیب ةجزللا  ردشتلا 

. بسحو تبھذ   . يتھجوب اًدحأ  ربخأ  نأ  ّيلع  نكي  مل   . لزنملا فلخ 
دق ءاتشلا  درب  ناك   . اًریصق ًالاطنب  يدترأو   ، نیمدقلا ةیفاح  تنك 
انرادج ةاذاحم  يف  بارتلا  ّقشت  نارفعزلا  راھزأ  تأدبو   ، رسحنا
تاجرد ىلع  تسلج   . عیبرلا تامسنب  قبعي  ّوجلا  ناك   . ّيفلخلا

يف راھنلا  سمش  هتّفلخ  يذلا  ءفدلاب  ّيمدق  تحت  رعشأ  ةفرشلا 
فقوف  ، بيرق ٍناكم  نم  ٍبلك  حابن  يعمس  ىلإ  ىھانت   . ّةیضرألا
ًابخاص ادب  توصلا  ّنأ  ّنظأ   . كابترالا نم  ءيشب  هیلإ  نایغصي  يابلك 
كیھان  ، ضیبألا تیبلا  يف  ناریج  انيدل  نكي  مل  ذإ   ، امھیلإ ةبسنلاب 
ادعتبا امنیبو   . نیبلكلل ةديدج  ةبرجت  كلت  تناك   . بلك ّيأ  نع 
عتمتسأ  ، مالظلا يف  يماعط  لوانتأ  ُتحر   ، ةقيدحلا فاشكتسال 
ةعومجمب ًالوغشم  يریكفت  نكي  مل   . ةنكمم ةقيرط  لضفأب  يتدحوب 

لخاد مھل  ّصصخملا  زكرملا  يف  نیسلاجلا  نیّحلسملا  سّارحلا 
ال تلز  ام  يّننأب  الو   ، رتم ةئم  نع  ّلقت  ةفاسم  ىلع   ، بأرملا
مل  . قبسم ّينمأ  طیطخت  نود  نم  عراشلا  يف  ریسلا  عیطتسأ 

. ميدقلا سیئرلا  يف  ّىتح  الو   ، ديدجلا سیئرلا  يف  ّركفأ  نكأ 
لسغأ  ، ةلیلق قئاقد  دعب  يلزنم  يلوخد  ّةیفیك  يف  ّركفأ  تنك 
رعشأل ذفاونلا  ىدحإ  حتفأ  اّمبرو  ريرسلا  ىلإ  بھذأو   ، ينحص

ّنأ يف  اًضيأ  ّركفأ  تنك  اًمیظع ! كلذ  نوكیس  مك   . عیبرلا تامسنب 
امدنع  . لّمأتلاو ریكفتلل  ىلوألا  ّةیقیقحلا  ةصرفلا  ينیطعي  نوكسلا 
ىسنأ لفاح  عوبسأ  ةياھن  ُتغلب  اّملك  ُتنك   ، ىلوألا ةّدیسلا  ُتنك 
تلخد  . اًفلتخم حبصي  أدب  تقولاب  يساسحإ  ّنكل   . هتيادب اًمامت 
ءاطغو  ،Polly Pockets ىمد نم  ةعومجم  عم  ضیبألا  َتیبلا  ياتنبا 

. رغيات اھمسا  رمن  لكش  ىلع  ّةوشحم  ةبعلو   ، يكنالب همسا  قیقر 
اھؤارآو ّةلقتسملا  اھتاعورشم  امھنم  ٍّلكل  نیّتباش  اتحبصأ   ، مویلا

يف  ، ةديدجلا هتایح  عم  اًئیشف  اًئیش  ملقأتیف  يجوز  اّمأ   . ّةصاخلا
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يف انأ  اھو   . هسافنأ طاقتلا  ًالواحم   ، ضیبألا تیبلا  دعب  ام  ةلحرم 
. هلوقأل ریثكلا  ّيدلو   ، نآلا ديدجلا  ناكملا  اذھ 
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انأ ُتحبصأو 
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ىلع كلذ  ءاج   . ةرباثملا تاوصأل  عمتسأ  انأو  يتلوفط  ُتیضمأ 
اھفزعي ىقیسوم  عقو  ىلع  ىرحألاب  وأ   ، ةّئیس ىقیسوم  لكش 
تاوصأ تلاوت   . يتفرغ ىلإ  بشخلا  ّةیضرألا  نم  ّبرستتف   ، ٌةاوھ

يف  ، يبور  ، يتدلاو ةّمعب  ّصاخلا  ونایبلا  حیتافم  ىلع  تابرضلا 
ىلع ناقتإ  نود  نمو  ٍءطبب  نوّبردتي  اھبّالطو   ، ىلفسلا ةقبطلا 

، وغاكیش يف   ،South Shore ةقطنم يتلئاع  تنكس   . مھتافوزعم
. يریت اھجوزو  يبور  ةّمعلل  هّتیكلم  دوعت   ، قینأ دیمرق  تیب  يف 

يریتو يبور  تماقأ  امنیب   ، ةیناثلا ةقبطلا  يف  ًةّقش  يادلاو  رجأتسا 
لالخ يّمأ  عم  ءاطعمو  ةميرك  يبور  تناك   . ىلوألا ةقبطلا  يف 
ةسینك يف  سروكلا  تداق   . يل ٍبعر  ردصم  تناك  اّھنكل   ، نینس
انتقطنم يف  ةدمتعملا  ونایبلا  ةّسردم  تناكو  ةيّدجو  ٍتّمزتب  ّةیلحم 
اھتارّاظنب تظفتحاو   ، ةحيرمو ّةیلمع  ةيذحأ  تلعتنا   . ّةینكسلا

مل اھنكل   ، ةقذح اھتماستبا  تناك   . اھقنع لوح  ةلسلسب  ةّقلعم 
ّخبوت يھو  ًانایحأ  اھعمسأ  تنك   . يّمأ لثم  ةباعدلا  حور  رّدقت  نكت 
يف اورّخأت  اذإ  لھألا  وأ   ، ةبولطملا نيرامتلا  مھلامھإل  ةذمالتلا 

. ونایبلا صصح  ىلإ  مھدالوأ  راضحإ 
، راھنلا فصتنم  يف  ًانایحأ  خرصت  يبور  تناك   ، !« ةدیعس ةلیل  »

لئالق ّقحب هللا .»! : » رخآ ٌصخش  اھیف  خرصي  دق  يتلا  اھتاذ  ّةیبصعلاب 
. ةمراصلا اھسیياقم  ىلإ  ءاقترالا  يف  اوحجن  نَم  مھ 

ّةیقیسوم ًّةیفلخ  سوردلا  ىلع  نیبظاوملا  ةذمالتلا  تامغن  تتاب 
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. ءاسملا يف  امك   ، رھظلا دعب  عَمسُت  ونایبلا  تابرض  تناك   . انتایحل
ىلع ّبردتلل  نیتأي  ةسینكلا  تّالترم  تناك   ، نایحألا ضعب  يف 
تضتقاو  . ناميإلاو ىوقتلا  تاوصأب  انلزنم  ناردج  ّجترتف   ، ّنھدیشانأ

ٍةینغأ نم  رثكأ  اوّملعتي  نأب  ونایبلا  ةذمالتل  حَمسُي  ّالأ  يبور  دعاوق 
مھو يتفرغ  نم  مھیلإ  عمتسأ  تنك   . هنیع تقولا  يف  ةدحاو 
الف  ، يبور اضر  لین  نولواحيو   ، ةّددرتملا تاتونلا  ءادأ  يف  نوّرثعتي 

ةديوھت ىلإ   Hot Cross Buns ةینغأ ّملعت  نم  ّجردتلا  يف  نوحجني 
لب  ، اًموي ًةجعزم  ىقیسوملا  نكت  ملو   . دیھج دھج  دعب  ّالإ   ، زمارب
نیبو اننیب  لصفي  يذلا  جردلا  ربع  ّللستت  تناك   . ّالإ سیل  ةرباثم 

بحاصتل  ، فیصلا يف  ةحوتفملا  ذفاونلا  لالخ  نم   ، ربعتو  ، يبور
َكلامم ينَبأ  وأ   ، يتصاخ يبراب » ـ« لا ىمد  عم  بعلأ  انأو  يراكفأ 
ةدوع وھ  دیحولا  صالخلا  ناكو   . ةّنولملا تابّعكملا  نم  ةریغص 
هقيرف عباتیل   ، هایملا ريركتل  ةنيدملا  ةأشنم  يف  هلمع  نم  يدلاو 
توص عفریف   ،The Chicago Cubs ، لوبسیبلا ةبعل  يف  لّضفملا 

. ىقیسوملا بجحب  لَّفكتي  ام   ، ًایلاع نويزفلتلا 
نم يبونجلا  ءزجلا  يف   ، تّاینیتسلا ةياھن  ةبقح  تناك  كلت 
اًمیظع اًقيرف  نكي  مل  ّهنكل   ، اًّئیس اًقيرف   Cubs ـ   لا نكي  مل   . وغاكیش

ناك فیك  يوري  هل  عمتسأو  يدلاو  نضح  يف  سلجأ  تنك   . اًضيأ
 – زمایليو يلیب  دَّدس  فیك  وأ   ، مسوملا رخآ  يف  يناعي  قيرفلا 
ةعئار ًةبرض  سناتسنوك –  ّةداج  يف   ، انراوج يف  نكسي  ناك  يذلا 
ضوخت اكریمأ  تناك   ، بعالملا ءاوجأ  جراخ   . ىرسیلا ةھجلا  نم 
لایتغالل يدینیك  ناوخألا  ضَّرعت  ثیح   ، حضاو ریغو  ًالئاھ  ًّالوحت 

ينابم دحأ  ةفرش  ىلع  فقي  وھو   ، روینوج غنیك  رثول  نترام  َِلتُقو 
يف بغشلا  لامعأ  هرثأ  ىلع  تقلطنا  يذلا  ثدحلا   ، سیفمم

يطارقميدلا ّينطولا  رمتؤملا  ّلوحتو   . وغاكیش كلذ  يف  امب   ، دالبلا
ةطرشلا دارفأ  قحال  امدنع  ّةيومد  ًةبسانم  ماعلا 1968، 

زاغلاو تاوارھلاب   ، مانتیف برح  ىلع  نیّجتحملا  نيرھاظتملا 
رشع ةسمخ  ىلاوح  دعبي  يذلا  كراب  تنارغ  يف   ، عومدلل ّلیسملا 
نوحزني ضیبلا  ناك   ، ءانثألا هذھ  يف   . اننكسم نم  ًالامش  اًرتمولیك 

ُقيرب مھبذج  دقو   ، ةریبك دادعأب  مھتالئاع  عم  ةنيدملا  نم 
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ديزملا اّمبرو   ، ربكأ تاحاسمو   ، لضفأ سرادمب  لمألاو   ، يحاوضلا
. اًضيأ ضایبلا  نم 

وھلت ًةلفط  تنك   . عقاولا يف  ينھذ  يف  كلذ  نم  ٌّيأ  قلعي  مل 
ربكأ ٍخأو  نيدلاو  عم  شیعتو   ، ةّنولملا تابّعكملاو  يبراب  ـ لا ىمدب 
تناك  . اھسأر نم  تارمتنس  دعب  ىلع  هسأرو  ةلیل  ّلك  ماني  اًّنس 
يمأ ينتّملع   . ّيلإ ةبسنلاب  ءيش  ّلك  َروحمو   ، يملاع يتلئاع 
انأو ينتسلاجو   ، ةّماعلا ةبتكملا  ىلإ  ينتبحطصا   ، اًركاب ةءارقلا 
ّيزلا ًايدترم   ، موي لك  لمعلا  ىلإ  بھذي  يبأ  ناك   . تاملكلا أّجھتأ 
ّبح انیف  يّمنیل  لیللا  يف  يتأيو   ، ةنيدملا لاّمعب  صاخلا  قرزألا 

. ّّينفلا ّسحلاو   ، زاجلا ىقیسوم 
لواز ّمث   ، نونفلل وغاكیش  ةّیلك  يف  اًسورد  يبأ  عبات   ، هرغص يف 
اًمكالمو اًرھام  اًحّابس  ناك   . ّةيوناثلا ةسردملا  يف  تحنلاو  مسرلا 

ىلع ّةیضايرلا  تايرابملا  ةعباتم  داتعا  ّمث  نم   . ةسردملا يف  اًضيأ 
املاطلو  ، يكوھلا ىلإ  فلوغلا  نم   ، نويزفلتلا ةشاش  ىلع  اھعاونأ 

ىدبأ امدنع   . مھلمع يف  نوّزیمتي  ءايوقألا  صاخشألا  ةيؤر  ّبحأ 
قوف ًاندعم  اًدوقن  يبأ  عضو   ، ةلسلا ةرك  ةبعلب  اًمامتھا  غيرك  يخأ 

. اھوحن زفقلا  ىلع  هعّجشي  حارو   ، خبطملا باب  راطإ 
ةسمخ ُّمضت  ٍةرئاد  نمض  زكرمتي  ةایحلا  يف  ينّمھي  ام  ّلك  ناك 
ةيوازلا يف  ةسینكلا   ، يتالاخو يلاوخأ  دالوأو  َّيّدج  لزنم  ٍنابم :
دوقولا ّةطحم   ، داحآلا مّايأ  اھتسردم  ةرايز  ىلع  بظاون  مل  يتلا 

،Newport رئاجس اھل  يرتشأل  اھیلإ  ينلسرت  يّمأ  تناك  يتلا 
Wonder Bread زبخلا اًضيأ  عیبي  ناك  يذلا  تابورشملا  لحمو 
، ّةراحلا فیصلا  يلایل  يفو   . بیلحلاو ةصیخرلا  ركاكسلا  تّابحو 

لوبتفوسلا تايرابم  يعّجشم  تافاتھ  عقو  ىلع  غيركو  وفغأ  تنك 
بعلنو حیجارألا  ّقلستن  ّانك  ثیح   ، لزنملا برق  ةّماعلا  ةقيدحلا  يف 

. راھنلا لالخ  دالوألا  عم  ةطیقللا 
يخأ ثرو   . نیتنس نم  ّلقأ  غيرك  نیبو  ينیب  ّنسلا  قراف  ناك 

. ّةداحلا يّمأ  َعابطو   ، ةلئافتملا هحورو   ، نیتقیقّدلا يبأ  يَنیع 
هب رعش  ٍّيوق  طبار  ىلإ  كلذ  ّدرم  نوكي  اّمبرو   ، اًّدج نیبيرق  ّانك  املاطل 

دوسألاب  ، انل ةميدق  ةروص  ةّمث   . ةيادبلا ذنم  ةریغصلا  هتخأ  وحن  غيرك 
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اھیف رھظت   ، ةبنك ىلع  نیسلاج  ةعبرألا  نحن  انتعمج   ، ضیبألاو
حمالمب يبأ  ودبي  امنیب   ، اھنضح ىلإ  ينّمضت  يھو   ، ةمستبم يّمأ 
باھذلل ةقئال  ًابایث  يدترن  ّانك   . هنضح يف  غيرك  اًذخآ   ، ّةداجو روخف 

تغلب تنك   ، ةروصلا كلت  يف   . سرع ىلإ  اّمبر  وأ   ، ةسینكلا ىلإ 
يّمأ عضت   ، سكاشمو خفتنم  ٍهجوب  تودبو   ، رھشأ ةینامثلا  ىلاوح 

نم ّصلمتلل  ًةّدعتسم   ، ًاّيوكم ضیبأ  ًاناتسف  ينسبلُتو  ًاظاّفح  يل 
ٍّدیسك يبناج  ىلإ  غيرك  ادب   . ّينیعب اریماكلا  ًةمھتلمو   ، يّمأ يَدي 
هترظن تناكو   ، تیكاجو ةشارف  لكش  يف  قنع  ةطبر  عضي   ، قینأ
روعشلا هیلع  ادب  دقو  ؛  نیتنسلا رمع  يف  غيرك  ناك   . ّةيّدجلاب حضنت 

لوح هعباصأ  تَّفتلاو   ، يوحن هعارذ  تّدتما  ذإ   ، ّةیلوؤسملاو صرحلاب 
. نیمسلا يمصعم 

اھتاذ ةقبطلا  يف  نطقن  ّانك   ، ةروصلا كلت  َتطِقُتلا  يتلا  ةرتفلا  يف 
،Parkway Gardens يف يبأل  يتّدجو  يّدج  اھنكسي  ناك  يتلا 
. ةّدع اًققش  ّمضت  ٍنابم  نم  فلّأتي  ّيرصع  ّينكس  عورشم  وھو 

دوسلا تالئاعل  نكاسم  نیمأتل  تّاینیسمخلا  لالخ  عورشملا  ِدّیُش 
ّةیملاعلا برحلا  بقع  زرب  يذلا  صقنلا  دعب  ةلماعلا  ةقبطلا  نم 
فنعلاو رقفلا  ةأطو  تحت  عورشملا  حزر   ، نینسلا رورم  عم   . ةیناثلا

. وغاكیش ءایحأ  رطخأ  نم  اًدحاو  حبصیل   ، تاباصعلا هتسرام  يذلا 
 – يادلاو قفاو   ، ةریغص ةلفط  تنك  امدنع   ، ریثكب كلذ  لبق  نكلو 
رمعلا نم  تّاینيرشعلا  فصتنم  يف  اّجوزتو   ، نیقھارم ایقتلا  ناذللا 

، لمجأ ةقطنم  ىلإ   ، ًابونج تارتمولیك  ةعضب  لاقتنالا  ىلع  – 
. يریتو يبور  عم  نكّسلل 

. ًاّیبسن ریغص  ٍفقس  تحت  ناشیعت  نیَتلئاع  ّانك   ، دیلكوي ّةداج  يف 
، نیصخش وأ  دحاو  ٍصخشل  اًصّیصخ  ًةمّمصم  ةیناثلا  ةقبطلا  تناك 

شیعنل انرمأ  انّربدت  اّننكل   ، سيرعلا لھأ  وأ  سورعلا  لھأ  ّمضیل  اّمبر 
مونلا ةفرغ  يف  ناماني  يادلاو  ناك  ةعبرألا ! نحن  تیبلا  يف 
تناك يتلاو   ، ىربكلا ةحاسملا  غيرك  عم  ُتلغش  امنیب   . ةدیحولا
لینریب  ، يّمأل يّدج  ّىلوت   ، اًقحال  . سولج ةفرغ  حجرألا  ىلع 

 – اھیف اًّسرمتم  لقن  مل  نإ   ، ةراجنلا ىوھي  ناك  يذلا  زدلیش – 
ىلإ ةفرغلا  مسقي  اًرادج  اھلعجو   ، ةصیخر بشخ  حاولأ  راضحإ 
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ىلإ اًرّارج  كیتسالبلا  نم  ًاباب  فاضأ  ّمث   . نّیلقتسم هبش  نیمسق 
. انبتكو انباعلأ  اھیف  عضن  ةكرتشم  ةحاسم  كرتيو   ، امھنم ّلك 

ّقیض بتكمو   ، جودزم ريرسل  عّستت  تناك   . يتفرغ تببحأ 
نأ تدتعاو   ، يريرس ىلع  ّةوشحملا  ىمدلاب  تظفتحا   . بسحف
غيرك ناك   ، ةیناثلا ةھجلا  نم   . يسأر لوح   ، ةلیل ّلك   ، ةيانعب اھّبترأ 
لصافلا ناك   . زجاحلا ىلإ  دنتسملا  هريرس  ىلع  ةيزاوم  ًةایح  شیعي 
انيريرس نم  ثيدحلا  فارطأ  بذاجت  نم  انّنكم  ام   ، اًّدج اًقیقر  اننیب 

َربع  ، ةرك ةلكاش  ىلع  ةفوفلملا  براوجلا  يمر  نمو   ، لیللا لالخ 
نيرشعو ةسمخ  ةغلابلا   ، فقسلاو زجاحلا  نیب  ایلعلا  ةحتفلا 

نم اھب  ّصاخلا  ءزجلا  عم  يبور  ةّمعلا  تلماعت  دقو   . ًابيرقت اًرتمیتنس 
، ثاثألا ىلع  ٍقاو  كیتسالب  ٍءاطغب  تظفتحا   . سّدقم ّهنأك  تیبلا 

تّأرجت ام  اذإ  نیَتيراعلا  ّيقاسب  قصتليو  ةدوربلاب  ينرعشُي  نلك 
حَمسُي مل  نیلسروبلا  نم  لیثامتب  اھفوفر  ّتصغو   . هیلع تسلجو 
حمالمب ٍبالكل  جاجز  َلیثامت  قوف  يدي  ررمأ  تنك   . ّطق اھسملب  انل 

نم اًفوخ   ، ٍةعرسب اھبحسأ  ّمث  ءارج –  ةثالثو  ةقیقر  ّمأ  ةلیمج – 
ناك  ، ونایبلا صصح  دیعاوم  انینثتسا  ام  اذإو   . يبور بضغ  ةراثإ 
الو نويزفلتلا  لَّغشي  ملو   . قبطم تمص  ىلوألا  ةقبطلا  دوسي 

اھجوزو يبور  ةّمعلا  تناك  اذإ  اّمم  ّىتح  ةّدكأتم  تسلو   . اًموي ويدارلا 
روتكیف مایليو  لماكلا  يبور  جوز  مسا  ناك   . اًریثك ثيدحلا  نالدابتي 
هبشأ يریت  ناك   . يریت هيدانن  ّانك   ، لوھجم ٍببسلو   ، اّننكل  . يریت
سبني الو   ، عطق ثالث  نم  ًةلذب  ًایموي  يدتري  اًقینأ  ًالجر  ؛  حبشب

. ةفش تنبب 
، نیتقبطلا يف  نیفلتخم  نیملاع  دوجوب  ٌةعانق  يدل  تخّسرت 

ةقبطلا يف   . ناتنيابتم ناّتیلقع  امھیف  ّمكحتت   ، ایلعلاو ىلفسلا 
نع راذتعالا  ىلإ  ةجاحب  رعشن  نأ  نود  نم  نیبخاص  ّانك   ، ایلعلا
اًضعب انضعب  دراطي  ناكو   ، غيرك نیبو  ينیب  ریطت  تاركلا  تناك   . كلذ
ّةیضرألا ىلع   Pledge ـ   لا ّشرن  نأ  اندتعا   . اّھلك ةقشلا  ءاحنأ  يف 

ّانك ام  ًابلاغو   ، اھیلع نطقلا  انبراوجب  قالزنالا  لیھستل  بشخلا 
نیَمدختسم  ، خبطملا يف  ةمكالم  تايرابم  انمقأ   . ناردجلاب مطترن 

تناكو  ، دالیملا دیع  يف  يبأ  اھّايإ  انادھأ  يتلا  ةمكالملا  تازاّفق 
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ىلإ ةحجان  ةمكل  هیجوت  ةیفیك  لوح  ةدّدحم  تامیلعتب  ةقفرم 
يورنو  ، ةیعامتجا ًاباعلأ  ةعبرألا  نحن  بعلن  ّانك   ، لیللا يف   . مصخلا
زاھجب نوسكاج 5 »  » ةقرف تاموبلأل  عمتسنو   ، تاكنلاو صصقلا 

ّرز ّكرحت  يبور  تناك   ، ةبلج ثادحإ  يف  غلابن  ّانك  امدنع   . ويریتسلا
، انقاور اًضيأ  ریني  يذلاو   ، نیتقشلا نیب  كرتشملا  جردلا  دنع  ةرانإلا 

. ءودھلا ّانم  بلطتل  ةبّذھملا  اھتقيرط  يھو   ، ةّدع تّارم 
ٍمومھب  ، ةفلتخم ةبقح  ىلإ  ایمتناو   ، نيریبك يبورو  يریت  ناك 

نكت مل  رومأ  يھو   . يادلاو اھفرعي  مل  اًرومأ  اھجاو  دقل   . ةفلتخم
كلذ ناكو   . ةبخاصلا انتلوفط  يف   ، انأو غيرك   ، انلاب ىلع  رطختل 

ةمارصلا ىلع  انضارتعا  ىلع  ّدر  اً يّمأ  اھمدختست  يتلا  ةجحلا 
امھفورظ انلھج  مغر  ىلعو   . ىلفسلا ةقبطلا  نم  ةیتآلا  ةیساقلا 

يف فورظلا  كلت  ذخأن  نأ  ّانم  ناّعقوتي  يادلاو  ناك   ، ةبقحلا كلت  يف 
لمحي ضرألا  ىلع  صخش  ّلك  ّنأ   ، اًمئاد انل  نالوقي  اناك   . رابتعالا
تفرع  . حماستلا يعدتسي   ، هتاذ ّدحب   ، كلذ ّنأو   ، ًایفخم اًخيرات 
ةعماج ّدض  ّةیئاضق  ىوعد  تعفر  يبور  ّنأ   ، ةّدع ٍتاونس  دعب   ، ًالثم
ةشرو يف  تلّجست  نأ  دعب  ؛  يقرعلا زییمتلا  ةمھتب  نرتسو  ثرون 

يف ةماقإلا  نم  تَمِرُحو  ماعلا 1943،  لاروكلا  ىقیسوم  ّملعتل 
هّجوتلا اھنم  َِبلُطو   ، ءاسنلل ةّصصخملا  يعماجلا  نكسلا  ينابم 

لیق ام  قفو   ،« نیّنولملل  » ّصُخ َصِ ةنيدملا  يف  ّيعامج  تیب  ىلإ 
ّةیلیللا تاراطقلا  ّطخ  ىلع  اًّفظوم  لمع  دقف   ، يریت اّمأ   . كاذتقو اھل 

لقن مل  نإ   ، ًةمرتحم هتفیظو  تناك   . اھیلإو وغاكیش  نم  ةھّجوتملا 
اھبوشت ةّبترم ال  تالذبب  دوس  لاجر  فیظوت  ىلع  ترصتقاو   . ةيزجم

، ماعطلا تابجو  ميدقتو   ، بئاقحلا لمح  نم  مھعنمت  نكت  مل  ةبئاش 
. ةيذحألا حسم  كلذ  يف  امب   ، تاراطقلا بّاكر  تاجاحب  مامتھالاو 
ّةیمویلا هتقانأ  ىلع  ظفاحي  يریت  ّلظ   ، تاونسب هدعاقت  دعب  ّىتح 

ّيأب هروضح  َتابثإ  هّبنجتو   ، ةمدخلل مئادلا  هدادعتساو   ، ةنقتملا
نم ءزج  نع  ّىلخت  ّهنأ  ادب   . هارأ تنك  ام  ّلقألا  يف  اذھ  ةلیسو – 

بشعلا ّزجي  وھو  هبقارأ  تنك   . هرومأ ّربدتل  هنم  ٍةلواحم  يف   ، هتاذ
ًايدترمو  ، اًدلج ًءاذح  ًالعنم   ، ظئاقلا فیصلا  ّرح  يف  انتقيدح  يف 
هصیمق مامكأ  امیف   ، عیفر فرط  اھل  ةّعبق  اًرمتعمو   ، تالاّمح
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ّللدي يریت  ناك   . عارّذلا فصتنم  ّىتح  ةيانعب  ّةيوطم  يمسرلا 
نم ةدحاو  سأك  برشو   ، مویلا يف  ةدحاو  ٍةراجیس  نیخدتب  هسفن 

هسفنل حمسي  مل   ، كلذ عم   ، ّهنكل  . رھشلا يف  ةدحاو  ّةرم  لوحكلا 
ـ  لا ةّعج  وأ  رمخلا  ةرقاعم  دنع   ، يادلاو لعفي  ناك  امك  ءاخرتسالاب 
نم دارأ  يلخاد  يف  ءيش  ةّمث   . رھشلا يف  تّارم  عضب   Schlitz
ةریثك اًصصق  فرعي  ّهنأ  تّلیخت   . هرارسأب حوبي  نأو   ، ّملكتي نأ  يریت 
نتم ىلع  ءايرثألا  تاّفرصت  نعو   ، اھراز يتلا  ندملا  نع  ةّیلسم 
مل كلذ  نم  اًئیش  ّنأ  دیب   .. ةقئاللا ریغو  اھنم  ةقئاللا  تاراطقلا 

. هفرعي امب  يریت  حبي  مل   ، ام ٍببسلو   . ّطق ثدحي 
فزعلا مَّلعتأ  نأ  ترَّرق  امدنع   ، ًابيرقت يرمع  نم  ةعبارلا  يف  تنك 
ًاباھذ ّلوجتي   ، ّلوألا ّفصلا  لخد  يذلا  غيرك  يخأ  ناك   . ونایبلا ىلع 
يبور دي  ىلع  ةیعوبسأ  سورد  يّقلتل   ، ىلوألا ةقبطلا  ىلإ  ًابايإو 

. كلذل ةّدعتسم  يّننأ  ُتننظف   . ّةرم ّلك  يف  اًملاس  دوعيو   ، ةمراصلا
ونایبلا ىلع  فزعلا   ، ًاّیلعف  ، تمَّلعت دق  يّننأب  ةعنتقم  هبش  ُتنكو 
نيرخآ ًالافطأ  ىرأ  انأو   ، اھتیضمأ يتلا  ةليوطلا  تاعاسلا  لالخ  نم 

يف ةخسار  ىقیسوملا  تناك   . مھتافوزعم ءادأ  يف  نوّرثعتي 
تبثأل ىلوألا  ةقبطلا  ىلإ  لوزنلا  وھ  هتدرأ  ام  ّلكو   ، يسأر

، ةلّضفملا اھتذیملت  حبصأ  ثیحب   ، ةمراصلا يتّمعل  ةقراخلا  يتبھوم 
... ركذُي اًدھج  ّينم  كلذ  ّبلطتي  نأ  نود  نم 

ّلطت ٍةذفان  نم  برقلاب  ةریغص  ةّعبرم  ةفرغ  لغشي  ونایبلا  ناك 
ىدحإ يف  ءارضخ  ةتبن  يبور  تعضو   . لزنملل ةیفلخلا  ةحابلا  ىلع 

اھمدختسیل ّّيطلل  ةلباق  ًةلواط   ، ىرخأ ةيواز  يفو   ، ةفرغلا اياوز 
ةبنك ىلع  میقتسم  ٍرھظب  سلجت  تناك   ، سوردلا لالخ   . اھبّالط
ًةیغصم  ، ٍلئام ٍسأربو   ، ةدحاو ٍعبصإب  عاقيإلا  طبضتو   ، ةیلاع ةدّجنم 

ّنظأ ؟ ال  يبور فاخأ  تنك  لھ   . ةوفھ رغصأ  ًةّبقرتم   ، اّھلك اھحراوجب 
تلَّثم ذإ  ؛  اھتاّفرصت يف  اًفیخم  ناك  ام  ةّمث  ّنأ  ركنأ  نل  يّننكلو   . كلذ

نم ّزیمتلا  تّعقوت  يھف   . لبق نم  هدھعأ  مل  ةطلسلا  نم  ًابلص  اًعون 
نكمُي اًصخش  اھتيأر   . ونایبلا يسرك  ىلع  اھمامأ  سلج  لفط  ّلك 

نأ اًمود  ّيلع  ناك   ، اھروضح يفف   . ّىتح هبسك  وأ  هناسحتسا  لین 
. ام اًرمأ  تبثأ 
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رصقأ تنك  ذإ   ، ونایبلا دعقم  نع  يالجر  تَّلدت   ، ّلوألا يسرد  يف 
ّلوألا يقیسوملا  يرتفد  يبور  ينتطعأ   . ضرألا يالجر  غلبت  نأ  نم 

، حیتافملا ىلع  ّيَدي  عضأ  فیك  ينترأو   ، يتسامح راثأ  يذلا 
. ةحیحصلا ةقيرطلاب 

ينيِرأ : » ّىتح أدبن  نأ  لبق  ًةّبنؤم   ، يبور تلاق   ، !« اًّدیج يھبتنا  »
«. ود حاتفملا 

ةحسف  . حاتفم فلأ  نم  اًّفلؤم  ونایبلا  كل  ودبي   ، ًالفط نوكت  امدنع 
مل  . ناتریغصلا نادیلا  هلواطت  اّمم  دعبأ  ّدتمت  دوسألاو  ضیبألا  نم 
، ّةيروحملا ةطقنلا  وھ  ود  حاتفملا  ّنأ  تمَّلعت  ّىتح  رمألا  يب  لطي 

تاتونلا نیبو   ، ىرسیلاو ىنمیلا  نيدیلا  راسم  نیب  لصافلا  طّخلاو 
حاتفملا ىلع  كماھبإ  عضو  تعطتسا  اذإو   . ةضفخنملاو ةعفترملا 

كرت  . ّيئاقلت ٍلكشب  يعیبطلا  هناكم  ذخأیس  ءيش  ّلكف   ، ودود
نانسألا نم  ٍّفصك  تدب  ثیحب   ، يبور ونایب  حیتافم  ىلع  هرثأ  نمزلا 

مجحب  ، ةلماك ًةيواز  ودود  حاتفملا  َدقف   ، ّظحلا نسحلو   . ةلَمھملا
. ّةرم ّلك  يف  ةعرسو  ٍرسیب  هیلإ  ّفرعتلا  نم  ينّنكم  ام   ، يرفظ

ادبو  . ونایبلا ىلع  فزعلا  تببحأ  يّننأ   ، ُدعب ام  يف  يل  َنَّیبت 
يتلئاع ّنأ  عقاولاو   . هل ًةّأیھم  تنك  ًاّیعیبط  اًرمأ  همامأ  سولجلا 

نم ٍّةصاخب   ، ىقیسوملا قاّشعو  نّییقیسوملا  نم  اًرثك  تَّمض 
امك  . ةفرتحم ّةیقیسوم  ةقرف  يف  فزعي  لاخ  يل  ناك  ذإ  ؛  يّمأ ةھج 
نع ًالضف   ، سئانكلا تالاروك  يف  نّینغي  يتالاخ  نم  تاریثك  تناك 

، ىقیسوملا سوردو  ةقوجلا  ىلإ  ةفاضإ   ، ترادأ يتلا  يبور  ةّمعلا 
يئانغلا حرسملا  َلوصأ  طّسبت   ، ةفّشقتم ةنزاومب   ، ّةیمیلعت ًةقلح 

، اھفوفص رضحأ  تنك  «. Operetta Workshop اھتمسأ «   ، راّغصلل
ةقبطلا يف  تبسلا  مّايأ  حابصلا  تارتف  يف   ، غيرك يخأ  ةقفرب 

ناك يتلئاع  يف  يقیسوملا  نكرلا  ّنأ  دیب   . ةسینكلا نم  ىلفسلا 
اًصخش زدلیش  ناك   . يبورل رغصألا  خألاو  راّجنلا   ، زدلیش يّدج 
لالخ  . بیشلا اھطلاخ  ةیحلو   ، ةنّانر ةكحض  اذو   ، اًدودوو اًنیمس 
تسو غيركو  انأ  هتیمسأف   ، ةنيدملا برغ  زدلیش  نكس   ، يتلوفط
اھیف تأدب  يتلا  اھتاذ  ةنسلا  يف  انراوج  ىلإ  لقتنا  ّهنكل   . دياس

. دياس ثواس  ىلإ  بقللا  رییغت  ىلع  انزَّفح  ام   ، ونایبلا سورد  ىّقلتأ 
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يّمأ تناك  امدنع   ، دوقع لبق   ، يتّدج نع  دياس  ثواس  لصفنا 
يّمأ ةقیقش  نیلوراك –  يتلاخ  عم  شاع   . ةقھارملا ّنس  يف 

، انتیب نم  ًابيرق  رغصألا –  اھقیقش  فیتس –  يلاخ  عمو  ىربكلا – 
ضرألا نم   ، ىقیسوملل اھزَّھج  ةدحاو  ةقبط  نم  ئفاد  لزنم  يف 

اھیف امب   ، فرغلا عیمج  يف  توص  تاّربكم  عضو   . فقسلا ىلإ 
، ةنقتم ةنازخ  دياس  ثواس  عنص   ، سولجلا ةفرغ  يفو   . ماّمحلا

ضارغألا عیب  تادازم  نم  اھَمظعم  عمج  ويریتس  تازیھجت  ّمضت 
لیجست ةلآو   ، نیلماكتم ریغ  تاناوطسأ  ازاھج  هيدل  ناكو   . ةیلزنملا
ىقیسوم تاموبلأب  ةّدع  اًفوفر  ألمو   . ةریبك تاركبب  ةكلاھتمو  ةميدق 

. نینس لالخ  اھعمج 
قثي دياس  ثواس  نكي  مل  ملاعلا  يف  ةریثك  ءایشأ  كانھ  تناك 
ءارو ام  ةرماؤم  ّلیخت  ىلإ  نولیمي  نّمم  ًاّيدیلقت  ًالجر  ناك  ذإ   ، اھیف

هنانسأ ءافتخا  ىلإ  ّىدأ  ام   ، نانسألا ءّابطأ  يف  قثي  مل   . ءيش ّلك 
يف اًمئاد  قثي  مل  امك   . ةطرشلا لاجر  يف  قثي  ملو   . لماكلاب
مّايأ هتیضمتلو   ، ایجروج نم  دوسأ  ٍدبعل  اًدیفح  هنوكل   ، ضیبلا
حوزنلا لبق   ،Jim Crow ةبقح لالخ   ، امابالأ يف  ةّركبملا  هتلوفط 

دياس ثواس  َقِزُر  امدنعو   . تاینيرشعلا يف  وغاكیش  ىلإ  ًالامش 
، مھفيوخت ىلإ  دمعف  ؛  مھتمالس نمضیل  ةینضم  اًدوھج  لذب   ، اًدالوأ
ام اذإ  دوسلا  لافطألل  لصحي  دق  اّمع   ، ةّلیختم وأ  ّةیقیقح  ٍصصقب 

ّبنجت ىلع  رارمتساب  مھَّثحو   . مھیلع ةرَّظحملا  ءایحألا  اوداترا 
. ةطرشلا لاجرب  كاكتحالا 

سیفّنتلل ًةحاسمو   ، هفواخمل جالع  ةلیسو  ىقیسوملا  تّلكش 
ًانایحأ ناك   ، ةراجنلا لمع  نم  هرجأ  ىّقلتي  ناك  امدنع   . ءاخرتسالاو
ىلع بظاوي  ناك  امك   . ديدج ّيقیسوم  موبلأ  ءارشب  هسفن  ّللدي 
ثّدحتلا ىلإ  عیمجلا  اھیف  رطضي   ، ةلئاعلا دارفأل  ٍتالفح  میظنت 

. دھشملا ىلع  ةنمیھم  اًمئاد  تناك  ىقیسوملا  نأل  ةیلاع  تاوصأب 
لاوطف  . دياس ثواس  تیب  يف  ّةیلئاعلا  تابسانملا  ّمھأب  لفتحن  ّانك 

، دلاریجزتیف ّاليإ  ماغنأ  ىلع  دالیملا  دیع  ايادھ  حتفن  ّانك   ، تاونس
صرح  ، يّمأ تور  ام  قفوو   . نيارتلوك عاقيإ  ىلع  اًعومش  ئفطُنو 
يف زاجلا  ىقیسوم  قشع  ةیمنت  ىلع  هبابش  يف  دياس  ثواس 
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ىلع  ، سمشلا قورش  عم   ، ًابلاغ مھظاقيإب  ةعبسلا  هئانبأ  سوفن 
. ٍتوص ىلعأب  حدصت  يتلا  هتاموبلأ  ماغنأ 

تأدب  ، اّنیح ىلإ  لقتنا  امدنعف   . ًايِدعُم ىقیسوملل  ّهبح  ناك 
نم تاموبلألا  راتخأ   . هتیب يف  اھلمكأب  رھظلا  دعب  تاعاس  يضمأ 
يف ٌسامغنا  اّھنم  ٍّلك  يفو   . ويریتسلا يف  اھعضأو   ، ًأّیئاوشع فرلا 
ثواس ّنأ  ّالإ   ، ّنسلا يف  ًةریغص  تنك  يّننأ  عمو   . ّةصاخ ةرماغم 

ام يف   . هل عامتسالا  ّدوأ  موبلأ  ّيأ  رایتخا  نم  ينعنمي  مل  دياس 
Talking Book يتایح : يف  ىقیسوم  موبلأ  ّلوأ  ينادھأ   ، ُدعب

صرح  ، ّصاخ ٍّفر  ىلع  هتیب  يف  هب  تظفتحا   ، ردنوو يفیتسل 
، عوجلاب رعشأ  تنك  امدنعو   . هیلع ةلّضفملا  يتاموبلأ  عضو  ىلع 
، ةلماك ًةجاجد  انل  يلقي  وأ   ، قوفخملا بیلحلا  بارش  يل  عنصي  ناك 
ّيلإ ةبسنلاب  دياس  ثواس  ناك   . يلیب وأ  زليام  وأ  اتيرأل  عمتسن  امیف 
اًئیلم ًاناكم  تناكف  اھتّلیخت –  امك  ّةنجلا –  اّمأ   . ّةنجلاك اًریبك 

. ةیقیسومك ّروطتأل  لمعلا  عباتأ  تنك   ، تیبلا يف   . زاجلا ىقیسومب 
 – ّيقیسوملا ّملسلا  ّملعت  ىلع  ّزكرأو   ، يبور ونایب  مامأ  سلجأ 
ءلم ىلع  ّبكنأ  تنكو  اًّقح –  يسأر  يف  ةخسار  ىقیسوملا  تناك 
اًّصاخ ونایب  كلمن  نكن  مل  اّملو   . اھّايإ ينتطعأ  يتلا  تاتونلا  تاحفص 

ةذمالتلا ءاھتنا  نیح  ىلإ  رظتنأف   ، يبور تیب  يف  ّنرمتأ  تنك   ، انب
، يتقفارم يّمأ  نم  تبلط  ام  ًابلاغو   . مھسورد نم  نيرخآلا 

مَّلعتأ تنك   . يفزع ىلإ  ءاغصإلل  دَّجنملا  يسركلا  ىلع  سولجلاو 
، نيرخآلا يبور  ةذمالت  نم  رھمأ  نكأ  مل  ّيلعلو   . ىرخألا َولت  ةفوزعم 
اًرحس تدجو   . ًةسامح دّقتأ  تنك  يننأ  ّالإ   ، مھنم اًّرثعت  ّلقأ  الو 
تسمل ينوك   ، اضرلاب اًروعش  كلذ  ينحنمو   ، ّملعتلا يف  اًّصاخ 
تسمل امك   . يتازاجنإ مجحو  بيردتلا  ةّدم  نیب  ةعّجشملا  ةقالعلا 

نم اًئیش   ، ةحضاو ًةعتم  ّلكشُي  نأ  نم  قمعأ   ، يبور ىدل   ، اًروعش
اّملكو  . ءاطخأ الب  ةلماك  ًةینغأ  ُتفزع  اّملك  اھیلع  ودبي  ةداعسلا 

. بسانملا دروكلا  ىرسیلا  تبعلو   ، اًّنیعم اًنحل  ىنمیلا  يدي  تداجأ 
ناجرفنت يبور  ةّمعلا  اتفش  تناك  ذإ   ، ينیع فرطب  كلذ  ظحالأ  تنك 

. ةسامحلا ضعب  اھعبصإ  عاقيإ  بستكي  امنیب   ، ًالیلق
ةدیحولا لسعلا  رھش  ةرتف   ، دعب ام  يف  يل  نَّیبت  امك   ، كلت تناك 
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ُتنك ول   ، مھافتلاو ّةدوملا  كلت  ىلع  ظافحلا  نكمملا  نم  ناك   . اننیب
ّنكل  . ونایبلا میلعت  يف  يبور  بولسأل  اًمارتحا  رثكأو   ، ًالوضف ّلقأ 
ةلیلقلا يناغألا  ناقتإ  يف  يمّدقتو   . اًریبك ناك  ونایبلا  سورد  باتك 
رظنلا قرتسأ  تأدبف   ، يربص يندقفأ  ٍّدح  ىلإ   ، اًئیطب ناك  ىلوألا 

يف اًقیمع  تلَّغوت  لب   ، لیلقلاب ِفتكأ  ملو  ةیلاتلا –  تاحفصلا  ىلإ 
يف اھتيدأت  ًةلواحم   ، اًدیقعت رثكألا  ناحلألا  فشتكأل   ، باتكلا بلص 
ىلإ يھابتلاو  رخفلا  ينداق  امدنعو   . بيردتلل ّصصخملا  تقولا 
يف ترجفنا   ، يبور مامأ  ةبوعص  رثكألا  يناغألا  نم  ةدحاو  فزع 
دقل ةدیعس .»! ةلیل  : » ةدوھعملا اھتخرصب  يزاجنإ  تّمطحو   ، يھجو
ّلك  . يعماسم ىلع  اھتذمالت  نم  اًرثك  ّخبوت  اھتدھع  امك  ينتّخبو 
يبور ّنكل  ؛  ربكأ ةعرسبو   ، رثكأ ّملعتلا  تلواح  يّننأ  وھ  هتلعف  ام 

الو  ، ّطق باجعإلا  اھرواسي  ملو   ، ةنایخلا براقت  ةميرج  كلذ  يف  تأر 
. هنم لیلقلا  ّىتح 

ةبوجألا يّقلت  ّبحت  ًةلفط  تنك   . تاءالمإلل الو  ضيوّرتلل  عضخأ  مل 
. ًاینضم اًدھج  كلذ  بَّلطت  نإو   ، رومألا ةنلقع  يف  بغرتو   ، ةعنقملا

ةعزنلا يدنع  تزربو   . رغصلا ذنم  ٍةیماحمك  ةعفارملا  ىلإ  لیمأ  تنك 
تاھیجوتلا ىّقلتي  ناك  يذلا  غيرك  دھشي  امك   ، يأرلا ضرف  ىلإ 

ّةیباوصب تعنتقا  نإف   . ةكرتشملا انتحاسم  يف  بعللا  ءانثأ  ّينم 
ثودح يف  ببسلا  وھ  اذھو  ال.  يل  لاقُي  نأ  ضفرأ  تنك   ، ام ٍةركف 

. ّتنعتلاو ةّدحلاب  تمّستا  يتلاو   ، يبور نیبو  ينیب  ةھجاوملا 
؟ ةديدج ةینغأ  ّملعت  تلواح  اّملك  ّينم  نیبضغت  اذامل  – 

. وحنلا اذھ  ىلع  ونایبلا  ّملعتن  . ال  ةزھاج ِتسل  ِتنأ  – 
. ّوتلل اھتفزع  دقل   . ةزھاج انأ  ىلب  – 

. اذكھ فَزعُت  ةینغألا ال  – 
؟ اذامل  ، نكل – 

يضفر ىلإ  اًرظن   ، ينضملا عارصلا  َعباط  ونایبلا  سورد  تَذخأ 
يتبراقم ّلبقت  اھضفر  ىلإو   ، ةدمتعملا يبور  ةقيرطل  عایصنالا 

، هلاح ىلع  لدجلا  ّرمتساو   ، نيرامتلا انعبات   . اھباتكل ةّروھتملا 
ّلقت يتّمع  نكت  ملو   ، ًةدینع تنك   . ّركذتأ ام  قفو   ، رخآ َولت  اًعوبسأ 

، تافالخلا هذھ  ّمضخ  يفو   . اھرظن ةھجو  انم  ّلك  ىدل  تناك   . اًدانع
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لیس قالطإو  تاصنإلا  يبور  ْتلصاوو   ، ّملعتلاو فزعلا  ُتلصاو 
اھلضف ىلع  اھل  حيدملا  لیك  يف  ّأكلتأ  تنك   . ًةحِّحصم  ، تاداشرإلا
تاملكب ّيلع  لخبت  تناك   ، لباقملا يفو   . ةفزاعك يّروطت  يف 
اھدیعاوم يف  سوردلا  تلاوت   ، كلذ نم  مغرلا  ىلع   . ناسحتسالا

. ةرَّرقملا
ًاّیلسم هت  ـ ّمرب رمألا  نودجي  غيركو  يادلاو  ناك   ، ایلعلا ةقبطلا  يف 

انأو  ، ءاشعلا ةلواط  لوح   ، مھقادشأ ءلم  نوكحضي  اوناك   . ةياغلل
ّيتیغابسلا مھتلأ  امنیب   ، يبور عم  يكراعم  رابخأ  مھل  يورأ 

اًدلو هنوك   ، يبور عم  ةلكشم  ّيأ  غيرك  ىدل  نكي  مل   . محللاب
لایح ةغلاب  ةسامح  يدبي  الو   ، اھریفاذحب تامیلعتلا  عّبتي  اًشوشب 
الو  ، يتنحم عم  فطاعت  ّيأ  ارھظُي  ملف   ، يادلاو اّمأ   . ونایبلا سورد 

لّخدتي يذلا  عونلا  نم  انوكي  مل   ، ماع لكشبف   . يبور ةاناعم  عم 
، ةيادبلا نم  اّعقوت  ذإ   ، ةسردملا قاطن  جراخ  امھيدلو  رومأ  يف  اًریثك 
ىلع رصتقا  امھرود  ّنأكو   . ّةصاخلا انرومأ  يخأو  انأ  ّىلوتأ  نأ 

. لزنملا ناردج  لخاد  ةجاحلا  دنع  معدلا  انديوزتو   ، انیلإ عامتسالا 
ةحاقوب فَّرصت  ًالفط  اوّبنؤي  نأ  نيرخآ  ٍلھأ  نم  اًّعقوتم  ناك  نیح  يفو 
تشاع دقل   . الّخدتي مل  امّھنإف  ُتلعف –  امك  اًّنس –  ربكأ  صخش  عم 

. ةرشع ةسداسلا  تغلب  ذُم   ، ّعطقتم وحن  ىلع   ، يبور عم  يّمأ 
نم ىلع  ةّمعلا  اھتضرف  يتلا  ةمراصلا  دعاوقلا   ، بثك نع   ، تفرعو

ضَّرعتت يبور  ةطلس  ةيؤرب  ًاّینمض  ةدیعس  تناك  اّھلعلو   . اھلوح
ّنأ دقتعأ   ، كاذنآ ثدح  ام  ىلإ  نآلا  رظنأ  ذإو   . ةلءاسملاو يّدّحت  ـ لل

لمتعت ًةلعش  ايأر  دقل   . كلذل ّةنتمم  انأو   ، يتأرج ارَّدق  ّيدلاو 
. ءاقبلا اھل  ادارأو   ، يلخاد

فزعي  . ةنسلا يف  ًّةرم   ، ةرھبم ّةیقیسوم  ةلفح  ّمظنت  يبور  تناك 
انأف  ، كلذ اھنكمأ  فیك  اّمأ   . روھمجلا مامأ  ونایبلا  ىلع  اھتذمالت  اھیف 

لامعتسا ّقح  يبور  تلان  اذھ : انموي  ّىتح  ةلیسولا  لھجأ  تلز  ام 
تَمَّظنف  ، وغاكیش ةنيدم  طسو  تلفزور  ةعماج  يف  تانيرمت  ةلاص 
ناكملا برق   ، نغیشیم ّةداج  يف  مخف  رجح  ىًنبم  يف  اھتالفح 
ریكفتلا ّدرجم  ناك   . ّةینوفمیسلا وغاكیش  ارتسكروأ  هیف  فزعت  يذلا 

ّةداج يف   ، انتّقش تناك  ذإ  ؛  ّرتوتلاب ينبیصي  كانھ  ىلإ  باھذلا  يف 
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The Loop بونج اًرتمولیك  رشع  ةسمخ  ىلاوح  دعبت   ، دیلكوي
باحسلا تاحطانب   ، رخآ بكوكب  هبشأ  يل  ادب  يذلا  وغاكیش  طسو 
ةنيدملا طسو  داترت  يتلئاع  نكت  مل   . ةمحدزملا ةفصرألاو  ةعماللا 
ةدھاشمل وأ  نونفلا  دھعم  ةرايزل  ؛  ةنسلا يف  تّارم  عضب  نم  رثكأ 

يبأ ةرّایس  لخاد   ، ءاضف دّاورك  ةعبرألا  نحن  عمتجنف   ، ّةیحرسم
. كيوبلا

تاذ زنوربلا  ارتكلإ  كيوبلا  هترّایس  دوقیل  صرفلا  ّنیحتي  يبأ  ناك 
اھیلإ رخفب  ریشيو   . اھب ّقلعتلا  ديدش  ناكو  زارطلا 225 . نم   ، نیبابلا
ناكو  . رارمتساب اھعّمليو  اھّفظني  ناك  . Deuce and a Quarter ـ   ك

Sears ىلإ بھذي  ناك  ذإ   ، ةنایصلا دیعاومب  مازتلالا  يف  اًّدج  اًقیقد 
ىلإ انذخأت  يّمأ  تناك  امك  اًمامت   ، تيزلا رایغو  تالجعلا  صّحفتل 
نحن ةرایسلا  هذھ  انببحأ   . ّةيرودلا تانياعملل  لافطألا  ءّابطأ  تادایع 
يتلا ةّقیضلا  ّةیفلخلا  اھءاوضأو  ّةیبایسنالا  اھطوطخ  انببحأو   ، اًضيأ
يفكي امب  ةعساو  ةرایسلا  تناك   . ةيرصعو ةلیمج  ةلالطإ  اھتحنم 
فوقولا يناكمإ  يف  ناك  ذإ  ؛  ریغص تیب  لخاد  اّننأب  اًروعش  انحنمتل 

كلت يف   . شامقلاب ّىطغملا  اھفقس  ىلع  ّيدي  ريرمتو   ، اھلخاد
لوط ىلع  ّغرمتن  غيركو  تنك   ، اذل  . ًاّيرایتخا نامألا  مازح  ناك   ، مّايألا
دعقملا قوف  نيریّغصلا  انيدسج  ّرجنو   ، عساولا يفلخلا  دعقملا 
يسأر عفرأ  تنك  ام  ًابلاغو   . انيدلاو عم  ثيدحلا  اندرأ  اذإ  يمامألا 

. هتاذ رظنملاب  انالك  ّعتمتي  ثیحب   ، يبأ هجوب  يھجو  قصلأو 
. يتلئاع لخاد  براقتلا  رصانع  نم  ًاّیفاضإ  اًرصنع  ةرّایسلا  تّلكش 
لولح دنع   . دحاو ٍنآ  يف  لّقنتلاو  ثيدحلل  ًةصرف  انل  تحاتأ  ذإ 
يف انذخأي  نأ  يدلاو  وجرن  غيركو  تنك   ، ءاشعلا لوانت  دعبو   ، ءاسملا
انل ةأفاكمكو   . ةدّدحم ةھجو  انل  نوكت  نأ  نود  نم  هترّایسب  ةھزن 
،Drive-in امنیس ىلإ  اھب  هّجوتن  ّانك   ، ةیفیصلا تایسمألا  يف 

بكوك مالفأ  دھاشنل  ّأیھتنو   ، بورغلا دنع  اھنكرن   ، اّنیح برغ  بونج 
جاجدلا تاشيودنس  نم   ، ءاشعلا ماعط  يّمأ  ّعزوت  امیف   ... دورقلا

، انأو غيرك   ، ّانك  . تیبلا نم  اھترضحأ  يتلا  اطاطبلا  قئاقرو   ، يلقملا
نأ ىلع  صرحنو   ، يفلخلا دعقملا  يف  انيرجح  يف  ماعطلا  عضن 

. دعقملاب انليدانمب ال  انيديأ  حسمن 
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ينعت ةرّایسلا  ةدایق  تناك  ام  اًمامت  مھفأل  ةریثك  تاونس  تجتحا 
فلخ يبأ  اھب  رعشي  يتلا  ّةيرحلا  كلتب  رعشأ  تنك   ، ةلفطك  . يبأل

تالجعو ٍسلس  ٍّكرحم  نم  اھّدمتسي  يتلا  ةداعسلاو   ، دوقملا
امدنع  ، رمعلا نم  تّاینیثالثلا  يف  يبأ  ناك   . هتحت ردھت  ةنزاوتم 
ٍلجر يف  هب  رعشي  أدب  يذلا  بيرغلا  فعضلا  ّنأب  بیبطلا  هربخأ 
تبھذ دقف   . لماكلا زجعلا  وحن  ملؤملا  روھدتلا  ةيادب  نوكي  دق  ةدحاو 

للخ ببسب  يشملا  نع  ًاّّیلك  زجعیس   ، موي تاذ   ، ّهنأ ىلإ  تاّعقوتلا 
ةّدكّأتم تسل   . ّيكوشلا عاخنلاو  غامدلا  يف  ّةیبصعلا  ايالخلا  يف 

عم يبأ  ةایح  تلخد  دق  كيوبلا  ةرّایس  ّنأ  ّنظأ  نكلو   ، خيراوتلا نم 
مغر ىلعو  . Multiple Sclerosis دّدعتملا ّبلصتلا  ءادب  هتباصإ  ةيادب 

. هل اًسّفنتم  ّلكشت  تناك  ةرّایسلا  ةدایق  ّنأ  ّالإ   ، ّطَق كلذب  حبي  مل  ّهنأ 
ارصحي نأ  يّمأ  وأ  وھ  هنكمي  اًرمأ  صیخشتلا  كلذ  نكي  مل 

انل هحیتي  دق  اّمع  انلصفت  نینسلا  تارشع  تناك   . هیف امھریكفت 
لوادجلا نم  ىصحُت  ال  ةعومجم  نم  لغوغ  ىلع  طیسب  ثحب 
كدقفت وأ  لمألا  كحنمت  دق  يتلا  ّةّیبطلا  تاریسفتلاو  تاءاصحإلاو 

ّهنأ عمو   . لصألا يف   ، كلذ ّلك  ةفرعم  ّدوي  ناك  يبأ  ّنأ  ّنظأ  ال   . هّايإ
. هیفاعُي نأ  لجأ  نم  ّعرضتیل   نكي  مل  ّهنأ  ّالإ   ، ناميإلا ىلع  ّىبرت 

ٍدشرم نع  وأ   ، ةليدب جالع  لئاسو  نع  ثحبلاب  ّركفیل  نكي  ملو 
ةلئاعك اندتعا  املاطل   . ةثارولا لماوع  ىلع  موللا  يقلیل  وأ   ، ّيحور

. ىلوألا ةظحللا  ذنم  اھلھاجت  ىلعو  ةّئیسلا  ءابنألل  يّدصتلا  ىلع 
بھذي نأ  لبق  يبأ  ةاناعم  ىلع  ىضم  دق  تقولا  نم  مك  ملعن  ال 

لقن مل  نإ   ، اًروھش قرغتسا  رمألا  ّنأ  ّنظأ  ّينكل   . بیبط ةرايزل 
نم وھف   . يكتشي نكي  ملو   ، ّطق بیبطلا  ةرايز  يبأ  ّبحي  مل   . تاونس

. اًمُدُق يضميو   ، ردقلا هب  ءيجي  ام  ّلبقتي  يذلا  عونلا 
يقیسوم لفح  ّلوأ  يف  طیسب  ٍجرعب  ریسي  ناك  يبأ  ّنأ  دیكألا 

. ىنمیلاب قاحللا  نع  ىرسیلا  همدق  تزجعف   ، ونایبلا ىلع  يل  ریبك 
ّرقي مل  نإو   ، هتقاعإ ىلإ  ام  ًةراشإ  نّمضتت  يبأ  نع  يتايركذ  ّلك  ّنإ 
تناك يبأ  ةكرح  ّنأ  وھ   ، كاذنیح هتفرع  ام   . ةیمستلا هذھب  ّانم  ٌدحأ 

، ٍجرد دوعص  لبق  ّددرتي  ًانایحأ  هارأ  تنك   . ءابآلا يقاب  نم  لیلقب  أطبأ 
يف ّقوستلل  بھذن  ّانك  امدنعو   . اھب موقي  ةوطخ  ّلكل  ّططخي  نمك 
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ًایفتكم دعاقملا  دحأ  ىلع  هسفنب  يقلي  ناك   ، ّيراجت عّمجم 
نیب عیمجلا  لّقنتي  امیف   ، ةعيرس ةلولیقب  وأ   ، سایكألا ةسارحب 

. ّلاحملا
كيوبلا دعقم  يف  تسلج   ، ّيقیسوملا لفحلا  ىلإ  قيرطلا  يف 
ًةدقاعو  ، اًعمال اًدلج  ًءاذح  ةلعنمو  اًقینأ  ًاناتسف  ةيدترم   ، يفلخلا

. يتایح يف  ّةرم  ّلوأ  ّرتوتلاب  ترعش   ، كاذموي  . نَیتریفض يف  يرعش 
ىلع تّنرمت  دق  يّننأ  مغر  ىلع   ، ضرعلا نأشب  ًةقلق  تنك 
هتلذبب غيرك  ناك   . يغبني اّمم  رثكأ   ، يبور تیب  يف   ، يتفوزعم
هقلقي مل  هتّمرب  رمألاو   ، هتینغأ فزعل  رخآلا  وھ  اًّدعتسم  ةقینألا 

، اذكھ  . اًحاترم  ، هاف اًرغاف  ّيفلخلا  دعقملا  ىلع  حرطنا  دقف  ؛  ّةتبلا
ىلع ًابظاوم  كاذنآ  ناك   . هئودھب ينشھدأ  املاطل  يذلا  غيرك  وھ 

، عوبسأ ّلك  ةياھن   ،Biddy Basketball League عم ّةلسلا  ةرك  ةبعل 
. هتالاعفنا ىلع  ةرطیسلا  ىلع   ، ودبي ام  يف   ، هدعاس يذلا  رمألا 

ةفاسملا نم  ّدحلل  تارّایسلل  اًفقوم  برقأ  يبأ  راتخي   ، ةداعلا يف 
رطضا نإو   ، نیتّحنرتملا هیمدق  ىلع  اھزایتجا  ىلإ  جاتحیس  يتلا 
تلفزور ةعماج  ىلإ  مویلا  كلذ  انلصو   . ةفعاضم موسر  دادس  ىلإ 

. ةلفحلا ماقُتس  ثیح   ، ةمخفو ةریبك  ةلاص  ىلإ  اندعصو   ، ءانع الب 
ةمخضلا اھذفاونب   ، ةقینألا ةلاصلا  هذھ  لخاد  يرغصب  ترعش 

تنارغ قئادح  ىلع  ّةلطملاو   ، فقسلا ّىتح  ضرألا  نم  ةّدتمملا 
، ةلاصلا يف   . نغیشیم ةریحب  ىلع   ، كلذ نم  دعبأو   ، ةعساشلا كراب 

لافطأ اًعابت  اھألم   ، ّةيدامرلا ذالوفلا  يساركلا  نم  ّةصارتم  فوفص 
، حرسملا ةبشخ  ىلع   ، ةلاصلا مّدقم  يف   . نوّبقرتم ٍلاھأو  نوقلق 

امھیئاطغب اتدب   ،baby grand ونایب يَتلآ   ، يتایح يف  ّةرم  ّلوأ  تيأر 
تناك  . ةقالمع دوس  ةحنجأب  نَیلئاھ  نيَرئاط  نیَعَّرشملا  بشخلا 
ةلیمج اّھنأك   ، دورولاب شوقنم  ناتسفب  رتخمتت   ، اًضيأ  ، كانھ يبور 
اھتذمالت ّنأ  ّدكأتت  امیف  ةحضاو –  ةطلسب  ّعتمتت  ةلیمج  ةلفحلا – 

، ضرعلا ةيادب  تقو  ناح  امدنعو   . مھيديأب مھقاروأو  اولصو  ةفاك 
. ةعاقلا ىلع  قبطملا  تمصلا  يبور  تضرف 

يّننأ وھ  هفرعأ  ام  ّلك   . مویلا كلذ  يف  نیفزاعلا  بقاعت  ركذأ  ال 
لثمألا يّتیعضو  يف  تھّجوتو  يدعقم  نم  تمق   ، يرود ناح  امدنع 
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يتلآ ىدحإ  مامأ  يناكم  تذّختاو   ، جردلا تدعص   ، ةعاقلا مّدقم  وحن 
. فزعلل ةمات  ةيزھاج  يف  تنك   ، ةقیقحلا يف   . نیَتعماللا ونایبلا 

اھیعس ّنأ  ّالإ   ، ةّبلصتمو ّةفاج  يبور  دجأ  تنك  يّننأ  حیحص 
ظفحأ تنك   . يتاذ يف  عبطنا  دق  طابضنالاو  لامكلا  وحن  ينافتملا 
كيرحت أدبأ  نأ  وھ  هلعف  ّيلع  ناك  ام  ّلك   . بلق رھظ  نع  يتفوزعم 

. ّيدي
تكردأ  ، ونایبلا ىلع  ةریغصلا  يعباصأ  تعضو  يتلا  ةظحللا  يف 

، هتفاظنب  ، ًالھذم هیلع  فزعأس  يذلا  ونایبلا  ناك   . ةلكشم كانھ  ّنأ 
اًّفص تّلكش  يتلا  نینامثلاو  ةینامثلا  هحیتافمو   ، ةیھانتماللا هّتقدو 
دَتعأ مل  يّننأ  ةلكشملا   . ةبئاش هبوشت  ال  دوسألاو  ضیبألا  نم 

نم ونایبلا  يف  يتربخ  تیقتسا   . يتایح يف  هتدھع  الو   ، لامكلا
انتحاب ىلع  اھتلالطإو   ، ةليزھلا اھتاتابنب  ةعضاوتملا  يبور  ةفرغ 
تناك  ، اھیلع ُتفزع  يتلا  ةدیحولا  ةلآلا   . اًعضاوت رثكألا  ّةیفلخلا 
ًالضف  ، ةّلكأتملاو ّةرفصملا  اھحیتافمب  لامكلا  نع  دعبلا  ّلك  ةدیعب 
ونایبلا ناك   ، اذكھ  . ةعولخملا هتيوازب  ّزیمملا  ود  حاتفملا  نع 
يتایحو  ، يبأ وھ  يبأو   ، اّنیح وھ  اّنیح  ناك  امك  اًمامت   ، ّيلإ ةبسنلاب 

. هتفرع ام  ّلك  اذھف   ... يتایح يھ 
، ةّبقرتملا روھمجلا  نیعأ  مامأ  ةأجف  يسفن  تدجو  دقو   ، نآلا اّمأ 
نم فرعأ  مل   . ةھباشتملاو ةعماللا  حیتافملا  ىوس  ىرأ  نكأ  ملف 
ىلإ ترظنف   ، يقلح يف  قیِضبو  قفخي  يبلقب  ترعش   . أدبأ نيأ 

نانئمطالا نع  ًةثحاب   ، يبعر ءافخإل  ةلواحم  يف  روھمجلا  ةیحان 
ّلوألا ّفصلا  يف  اًصخش  تحمل  يّننأ  ّالإ   . يّمأ هجو  يف  دوشنملا 

ّتب ٍّدح  ىلإ  انتاراجش  انب  تلصو  يتلا  يبور  اّھنإ   . يوحن هّجتيو  فقي 
. سراح ٍكالمك  يبناجب  رھظت  نآلا  يھ  اھ   . ّودعلا ىلإ  برقأ  اھربتعأ 
دق ملاعلا  تانيابت  ّنأ  تكردأ  اّھلعلو   . يتمدص ببس  تمھف  اّھلعل 
رومألا عيرست  ةطاسبب  تدارأ  اّمبر  وأ   . ىلوألا ّةرملا  يف  يل  ّتلجت 

، ةفش تنبب  سبنت  نأ  نود  نمو   ، رمأ نم  نكي  امھم   . ءيشلا ضعب 
نم ىرأ  ثیحب   ، ود حاتفملا  ىلع  ّةقرب  اھعبصإ  يبور  تعضو  دقف 

ةماستبا اھھجو  ىلع  تمسترا  دقو   ، ًةدعتبم ترادتسا  مث   ، أدبأ نيأ 
. ةفیفخ عیجشت 
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، ّةیئادتبالا  Bryn Mawr ةسردم يف  لافطألا  ةضور  ىلإ  ُتبھذ 
ةءارقب ةقبسم  ةفرعم  نیّتیلضفأب : ةّعتمتم  ماعلا 1969،  فيرخ  يف 
ّفصلا يف  ّةیبعش  يذو  اًّنس  ربكأ  ٍخأ  دوجوو   ، ّةیساسأ تاملك 
عبرأ تاقبط  نم  ّفلأتت   ، دیمرقلا اھانبمب  ةسردملا  تناك   . يناثلا

. دیلكوي ّةداج  يف  انتیب  نم  بسحف  نیعراش  دعبتو   ، ّةیمامأ ةحاسو 
وأ  ، نیتقیقد نم  رثكأ  قرغتسي  مل  تیبلا  نم  اھیلإ  يشملا  ّنأ  يأ 

. لعفي غيرك  ناك  امك  عيرسلا  ضكرلا  نم  ةدحاو  ةقیقد 
ءاضیب ةأرما   . اًضيأ يتّملعم  تببحأو   . روفلا ىلع  ةسردملا  ُتببحأ 
اّھنأ عم  ّينیع  يف  اًزوجع  تدب   ، زوروب زسم  اھمسا   ، مجحلا ةلیئض 

، ةسمشم ةریبك  اھّفص  ُذفاون  تناك   . رمعلا نم  نیسمخلا  زواجتت  مل 
. فلخلا يف  بعلل  مخض  نوترك  نم  تیبو   ، ىًمد ةعومجم  هیفو 
، يلثم اودب  ٍلافطأ  ىلإ  تبذجناو   . يّفص يف  ءاقدصأ  تّنوك 
ىلع يتردق  يف  ًةقثاو  تنك   . ةسردملا ىلإ  باھذلل  نیفّھلتم 
ةقاطب لضفب  نياجو  كيد  بتك  حّفصتأ  تنك  تیبلا  يفف  ؛  ةءارقلا
انتّمھم ّنأ  تملع  امدنع  اًریثك  تدعس   . يّمأ اھلمحت  يتلا  ةبتكملا 

ىلإ ّفرعتلاب  تاملكلا  نم  ةديدج  ةعومجم  ّملعت  يھ  ىلوألا 
تاملكلا ةفرعمو   ، اھتساردل ناولألا  نم  ةمئاق  انیلع  تّعزُو   . اھلكش

،« يلاقترب  » ،« دوسأ  » ،« رضخأ  » ،« قرزأ  » ،« رمحأ : » ناولألا ال 
ًةعفار  ، رخآلا ولت  اًدحاو  زوروب  زسم  انتنحتما  ضیبأ .»  » ،« يجسفنب »

. دوس فرحأب  ةعوبطملا  ةملكلا  ةءارق  ّانم  ًةبلاط   ، ةریبك تاقاطب 
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نوّزكريو نوفقي  ٍتانبو –  ًانایبص  ددجلا –  يقافر  موي  تاذ  تبقار 
، ةتوافتم تاجردب  نوّرثعتي  وأ  نوحجنيو   ، ةّنولملا تاقاطبلا  ىلع 

ةباثمب نوكي  نأ  رمألل  َديرأ   . مھلشف دنع  سولجلا  مھنم  َبلطُیف 
لافطألا ىدل  ةناھإلاب  اًروعشو   ، لصحي ناك  اًزرف  ةمث  ّنكل   . ةبعل

يف ماعلا 1969،  يف  عبطلاب  ّانك  رمحأ .»  » ةملك اوزواجتي  مل  نيذلا 
دادتعالا نع  ّملكتي  دحأ  ال  ثیح   ، وغاكیش بونج  ّةیموكح  ةسردم 

يف ّملعتلل  ةصرف  لّفطلل  ترَّفوت  اذإو   . لوقعلا ةیمنت  وأ  سفنلاب 
ام ًابوھوم »  » وأ ًاّیكذ »  » هفصوب ةسردملا  يف  أفاكُي  ناك   ، تیبلا
يف ًءاكذ  رثكألا  ناذیملتلا  ناك   . هسفن يف  هتقث  يلاتلاب  فعاضُي 

ّةیقيرفأ ةلفط   ، اكایشو  ، يكریمأ يروك  لفط   ، يدیت يّفص :
تاونس ىلوألا  ةبترملا  لالتحا  ىلع  امھالك  بوانت  دقو   . ّةیكریمأ

. ةّدع
تاملكلا ةءارقل  يرود  ناح  امدنعو   . امھتبكاومل ةعفدنم  تنك 
تقلطناف  . يدھج ّلك  تلذبو  ُتفقو   ، ةّملعملا تاقاطب  ىلع 

ّنكل  . ةسالسب يمف  نم  قرزأ » و«  ،« رضخأ و«  ،« رمحأ  » تاملكلا
« يلاقترب  » ةملك تناكو   . ًةیناث اھظفل  قرغتسا  يجسفنب »  » ةملك
ىلع يقلح  ّفج   . اًمامت ُتدَّمجت  ضیبأ »  » ةملك روھظ  دنعو   . ةبعص
ثحبي يلقع  ناك  امیف   . ظفللا ىلع  ةرداق  ریغ  تمثعلتو   ، روفلا

نأ لبقو   . ياتبكر تَّكطصاو   ، قنتخأ تدك  «. ... أأأ ـ« لا نول  نع  نونجب 
يفو  . يناكم يف  سولجلاب  زوروب  زسم  ينترمأ   ، يتلاح مقافتت 

. ضیبأ  . ضیبأ ينھذ : يف  ةملكلا  تعمل   ، طبضلاب ةظحللا  كلت 
«. ضیبأ : » يھ ةملكلا 

طیحت ّةوشحملا  ىمدلاو   ، ةلیللا كلت  يشارف  يف  ُتیقلتسا 
يف اھّددرأ  تنك   . بسحو ضیبأ »  » ةملك يف  ّالإ  ّركفأ  ال   ، يسأرب
جرحلا ناك   . يئابغ ىلع  يسفن  ًةّعرقم   ، اًراركتو اًرارم  ينھذ 
اوثرتكي مل  يلھأ  نأ  اًملع   ، هنم ّصلختلا  بعصي  ریبك  لْمِحك 

زجنأ نأ  وھ  هتدرأ  ام  ّلك   . حیحصلا لكشلاب  تاقاطبلا  عیمج  يتءارقل 
تنك  . زاجنإلا ىلع  نيرداقلا  ریغ  نم  ربَتعُأ  ّالأ   ، ىرحألاب وأ   . اًئیش

، وأ  ، ةءارقلا نع  نيزجاعلا  نیب  نم  ينتّفنص  يتّملعم  ّنأ  نم  ةّدكأتم 
بھّذلا موجنلا  ىلع  يزیكرت  ّبصنا   . لواحأ مل  يّننأ   ، أوسأ اذھو 
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كلذ يف   ، اھّايإ اكایشو  يدیت  زوروب  زسم  تَحنم  يتلا  ةریغصلا 
ىلع ةمالعك  اّمبر  وأ   ، امھزاجنإل زمرك   ، ردصلا ىلع  اھعضول   ، مویلا
أرق دقل   . كلذ نع  نوقابلا  زجع  نیح  يف   ، امھتعاربب اّزیمت  امّھنأ 

. ّددرت الب  اّھلك  تاقاطبلا  نانثالا 
. ةداعإلاب يل  حمسُي  نأ  ُتبلط   ، يلاتلا مویلا  حابص  يف 

ّنإ ٍحرمب  ةلئاق   ، يبلطل ةباجتسالا  زوروب  زسم  تضفر  امدنعو 
. يبلط ىلع  ُتررصأ   ، اھب موقن  ىرخأ  تاّمھم  انمامأ 

دناعأ يتيؤر  ىلإ  اّورطضا  نيذلا  لافطألا  كئلوأ  ىلع  قفشُأ  مك 
، ّةرملا هذھ  إطبأ  ٍةریتوب  تاملكلا  أرقأ  تنك   . ةیناث ّةرم  ناولألا  تاقاطب 

يّرتوت عدأ  نأ  ًةضفار   ، ةملك ّلك  ِظفل  دعب  يسافنأ  طاقتلال  ّفقوتأو 
« يلاقترب و« دوسأ »  » ةءارق يف  تحجن   . ينھذ ّلشي 
لبق ضیبأ »  » ةملكب ًاّیلمع  تخرص  ضیبأ .»  » ّةصاخب  ،« يجسفنب و«
زوروب زسم  ّنأ  نآلا  ّلیختأ  نأ  ّبحأ   . ةقاطبلا ىلع  اھفورح  ىرأ  نأ 

ةعاجشلا تدجو  يتلا  ةریغصلا  ءادوسلا  ةلفطلا  كلتب  ةروخف  تناك 
. كلذ اظحال  دق  اكایشو  يدیت  ناك  اذإ  ام  ملعأ  . ال  اھسفن نع  عفادتل 

مویلا كلذ  يف  تیبلا  ىلإ  تیشمو   ، يتزئاجب ةبلاطملاب  تعراس 
. يصیمق ىلع  ةّقلعم  ةریغص  بھذ  ٍةمجنو   ، عوفرم ٍسأرب 

ًةذوخأم  ، ةراثإلاو اماردلا  نم  ٍملاع  يف  شیعأ  تنك   ، تیبلا يف 
ٍتالافتحا تَنَّمضت   ، يباعلأ نیب  اھثادحأ  رودت  ةّلیختم  ٍتالسلسمب 

نیب تحوارت  ةّعونتم  فطاوعو   ، تانایخو ٍتاراجشو   ، دالیملا دایعأب 
ةیضمتل ةلَّضفملا  يتقيرط  تناك   . سنجلا ًانایحأو   ، ةیھاركلاو ّبحلا 

يھ  ، ءاشعلا دعوم  لولح  ىتحو  ةسردملا  نم  يتدوع  دعب   ، تقولا
. غيركو انأ  انیتفرغ  جراخ   ، بعلل ةّصصخملا  ةحاسملا  يف  ّرقتسأ  نأ 

تاويرانیس ّروصتأو   ، ضرألا ىلع  يّتصاخ  يبرابلا  ىمد  طسبأف 
يف  ، ًانایحأ لِخدُأ  تنكو   . ةایحلا میمص  نم  ةیعقاو  يل  تدب 

ُتظفتحا  . غيرك اھعمج  يتلا  وج   . يآ  . يج تّایصخش   ، تاكبحلا
. ّيدرو شقنب  ةّاطغم   ، كیتسالب ّةيدّالو  ٍةبیقح  لخاد  يباعلأ  بایثب 
اًرود وج   . يآ  . يج ةبعل  ّلك  ىلإو   ، يبراب ةیمد  ّلك  ىلإ  تدنسأو 
اھب َتظفتحا  يتلا  ةميدقلا  فرحألا  تامّسجم  ُتلمعتساو   . هّيدؤت
ءامسأ اھُتحنمو   ، انمیلعتل اھمدختست  تناكو   ، نینس ذنم   ، يّمأ
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. ّةیصخش ٍةایح  ریسو 
يف نوبعلي  نيذلا  ّيحلا  لافطأ  ىلإ  مامضنالا  راتخأ  تنك  ام  اًردان 
ىلإ يئالمز  وعدأ  نكأ  ملو   . ةسردملا نم  مھتدوع  دعب  جراخلا 
ًةلفط ينوك  ىلإ   ، هنم ٍءزج  يف   ، دوعي كلذ  ّلعلو   . تیبلا يف  يترايز 
دقل  . يباعلأب ٌدحأ  ثبعي  نأ  يف  بغرأ  مل  يّننأ  ىلإو   . سارملا ةبعص 
ّمأب كانھ  بعرلا  تاويرانیس  ُتيأرو   . تايرخأ ٍتایتف  تویب  ىلإ  تبھذ 
ربحب ةّھوشم  اھُھوجو  وأ   ، رعشلا ةعوزنم  يبرابلا  ىمد  نیعلا :
ّةیمانيد ّنأ  وھو   ، ةسردملا يف  هتّملعت  ءيش  ةّمثو   . نيولتلا

يف لافطألا  دھاشم  تدب  امھمف   . ىضوفلا اھيرتعت  دق  لافطألا 
ناّدبتسي تافلاحتلاو  ىوقلا  نيزاوم  ّنإف   ، ةقیقرو ًةفیطل  بعالملا 

، ًالوجخ نكأ  مل   . نوّديؤملاو نورّمنتملاو   ، لحنلا تاكلم  كانھف   . اھب
جراخ يتایح  يف  ىضوفلا  كلت  نع  ىًنغ  يف  تنك  يّننكل 

ةّكرحملا ّةوقلا  نوكأ  يك  يتقاط  تّفظو   ، كلذ نم  ًالدب   . ةسردملا
ّأرجت نإو   . ةكرتشملا انتحاسم  يف  ریغصلا –  انملاع  يف  ةدیحولا 
نكأ ملو   . خارصلا أدبأ   ، يباعلأ نم  ةدحاو  ةبعلب  ثبعلا  لواحو  غيرك 
طسو ةرشابم  ةعيرس  ةمكل  ةجاحلا –  تعد  ىتم  هبرض  يف  ّددرتأ 

نَم ىلإ  تجاتحا  باعلألاو  ىمدلا  ّنأ  يھ  ةلأسملا   . ًةداع رھظلا 
ةمزألا اھیلع  ُتضرفو   . ریمضب كلذ  ُتلعف  انأو   . ةایحلا اھیف  ّبدي 
يناعت اھبقارأ  نأ  يرود  ناك   ، قلاخ ّيأكو   . ىرخألا ولت  ةیصخشلا 

. ربكتو
ثادحأ ّةیبلاغ  بقارأ  تنك   ، يتفرغ ةذفان  نمو   ، ءانثألا كلت  يف 
تارتف يفو   . دیلكوي ّةداج  يف  اّنیح  يف  رودت  يتلا  يقیقحلا  ملاعلا 
لجرلا نوسموت –  رتسم  ىرأ  تنك   ، رھظلا دعب  نم  ةرّخأتم 
ثالث نم  ّفلؤملا  ىنبملا  كلامو   ، ليوطلا يكریمألا  يقيرفألا 
ةریبكلا راتیغ  صابلا  َةلآ  عضي  انتیبل –  ةلباقملا  ةھجلا  يف  تاقبط 

ٍدان يف  ّيقیسوم  ءادأ  ميدقتل  اًدادعتسا   ، كاليداكلا قودنص  يف 
ازودنیم ةلئاع  دارفأ  بقارأ  تنك   . ّةیلیللا زاجلا  يداون  نم 

يف مھلزنم  ىلإ  نولصي  مھو   ، يذاحملا تیبلا  يف   ، ّةیكیسكملا
يف ليوط  موي  نم  مھتدوع  دعب   ، ملالسلاب ةلّمحملا  مھتنحاش 

. حرفب حبنتف  جایسلا  دنع  مھب  بّحرت  مھبالكو   ، تویبلا ناھد 
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ناكو  . ىطسولا ةقبطلا  نم  تالئاع  ّمضي   . ًاّیقرع ًاطلتخم  اّنیح  ناك 
. كلذ يف  ریثأت  ةرشبلا  نولل  نوكي  نأ  نود  نم   ، اًعم نوبعلي  دالوألا 

ءاضیب ٍّمأ  نم  يھو   ، لیشار ىعدت  ًةاتف  يئاقدصأ  ةحئال  تّمض 
رمحأ رعش  تاذ  يزوس  ىعدت  ىرخأو   ، ّةیناطيرب ةنكلب  ثّدحتتو 
اھتارايز لالخ  اھیقتلأ  تنك  يتلا  ازودنیم  ةلئاع  ةدیفحو   ، دّعجم
تالئاع يف  ّلثمتي  نوللا  دّدعتم  ًاطیلخ  ّلكشن  ّانك   . ةّعطقتملا ّيحلا 

نأ نم  اًّنس  رغصأ  ّانكو   . نوسنبور  ، ركاي  ، فصاع وبأ   ، تنابوسناك
يأ ماعلا 1950،  يفف   . ةعرسبو انلوح  لصحت  يتلا  تاّریغتلا  ظحالن 
ةرشع سمخب   South Shore ةقطنم ىلإ  يادلاو  لقتني  نأ  لبق 
ىلإ تلصو  امدنع   . ضیبلا نم  ةئملا  يف  ّمضي 96  اّنیح  ناك   ، ةنس
يف ـ 96  لا براقُي  ام  ّمضي  حبصأ  ماعلا 1981،  يأ   ، ةیعماجلا ةلحرملا 

. دوسلا نم  ةئملا 
عراوشلاف  . ةّعونتملا هتارّایتب  طیلخلا  اذھ  طسو  غيركو  انأ  تعرعرت 

نم ٍتالئاعو   ، ةرجاھم ىرخأو  ّةيدوھي  تالئاع  تَّمض   ، انب ةطیحملا 
ال. رخآلا  ضعبلاو   ، لاحلا روسیم  ناك  اھضعب   . ضیبلاو دوسلا 

نوؤش اوعباتو   ، مھقئادحب كانھ  سانلا  متھا   ، ماع لكشبو 
ىلع فزعلا  مھدالوأ  ّملعُت  يك  يبورل  تاكیش  اوررحو   ، مھلافطأ
كلذ  . ةریقفلا ةئفلا  ىلإ   ، عقاولا يف   ، تمتنا يتلئاع  ّلعلو   . ونایبلا
انشع ذإ  ؛  اھب اًّصاخ  ًالزنم  كلمت  مل  ةدودعم  ٍّةلق  نمض  ّانك  اننأ 
لاحلا ّنأ  عمو   . يریتو يبور  تیب  نم  ةیناثلا  ةقبطلا  يف  نيروشحم 

رارغ ىلع   ، كاذنآ تروھدت  دق  نكت  مل   South Shore ّيح يف 
قالغإو  ، يحاوضلا ىلإ  نيروسیملا  حوزن  بقع  ىرخألا –  ءایحألا 

ّنأ ّالإ  رایھنالا –  مقافت  عم   ، ىرخألا َولت  ةدحاو   ، تاكرشلاو رجاتملا 
. حوضوب رھظت  تأدب  رادحنالا  رداوب 

ألتما ذإ  ؛  ةسردملا يف  اّمیس  ال   ، ّلوحتلا اذھ  راثآب  رعشن  انأدب 
. تاياّحملا هیف  رياطتت  تحارو   . نیبغاشملا لافطألاب  يناثلا  ّفصلا 
ىلإ روھدتلا  اذھ  َيِزُع   . غيرك وأ  انأ  ُلبق  نم  هربتخن  مل  ام  اذھو 
نكت ملو  ّفصلا –  ىلع  اھترطیس  ضرفت  فیك  فرعت  مل  ٍةّملعم 
نوك ةقیقح  تناك  اذإ  ام  ًالصأ  حّضتي  ملو   . ّىتح لافطألل  ًّةبحم 
كلذب بّالطلا  ّعرذت  دقو   ، اًدحأ تجعزأ  دق  ءوفك  ریغ  ةّملعملا 
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اھرظن يف  ّانك   . انب ءوسلا  يف  ّالإ  ّركفت  ال  يھ  امیف   ، ةبغاشملل
ٍتاداشرإ َّقلتن  مل  اّننأ  نم  مغرلا  ىلع   ،« نیّئیسلا دالوألا   » نم اًّفص 

ةرانإ تاذ  ٍةفرغ  لخاد  ءاقبلاب  انیلع  َِمكُح  دقو   ، ةدَّدحم تاھیجوت  وأ 
يف ةعاس  ّلك  تدب   . ةسردملا نم  ىلفسلا  ةقبطلا  يف  ةفیفخ 
ٍسؤبب سلجأ  تنك   . ديدش ءطبب  ّرمت   ، سوباكب هیبشلا  ّفصلا  كلذ 
ّيمسرلا نوللا  رضخألا –  ءيقلا  نولب  بشخلا  يدعقم  ىلع 

ةصرف رظتنأو   ، اًئیش ّملعتأ  ال  تّاینیعبسلا –  ةرتف  لالخ  دَمَتعُملا 
. يّمأل رَّمذتأو   ، اًشيودنس لوانتأ   ، تیبلا ىلإ  بھذأل  ءادغلا 

، ًابلاغ  ، يناقتحا سّفنأ  تنك   ، ةلفط انأو   ، بضغأ تنك  امدنع 
يتّملعم نع  طخسب  اھربخأ  تنك  امنیبو  يّمأ : ىلإ  ثّدحتلاب 

؟» اًّقح  » لثم  ، تارابع ًةّددرم   ، ءودھب ّيلإ  عمتست  تناك   ، ةديدجلا
يتاناعم تذخأ  اّھنكل   ، اًموي يبضغ  ِّذغُت  مل  قَّدصُي .»! ال  رمأ   ، هآ و«
ةبراقم تَمزتلا  اّمبرل   ، رخآ اًصخش  يّمأ  تناك  ول   . ّدجلا لمحم  ىلع 
اّھنكل ِكدھج .» ىراصق  يلذباو   ، يبھذا : » يل تلاقو   ، ةبّذھم
تبھذ  . ّيلعفلا ىسألاو  رّمذتلا  نیب  قرفلا  تكردأ   . قرفلا تَكردأ 

نم تاطوغضلا  ةلمح  تأدبو   ، يملع نود  نم   ، ةسردملا ىلإ  يّمأ 
يبحس ىلإ   ، ةجیتنلاب  ، ّتدأو  ، عیباسأ ةعضب  تماد   ، سیلاوكلا ءارو 
انعاضخإ ىلإو   ، ّفصلا نم   ، نیّقوفتم نيذیملت  ةقفرب   ، ءودھب

ّفصلا ىلإ  عوبسأ –  ىلاوح  دعب  اًعیمج –  انلقنو   ، ةّدع تارابتخال 
هجولا ةمسابو  ءوفك  ةّملعم  هريدت  يذلاو   ، ّرینلاو مَّظنملا   ، ثلاثلا

. اھلمع نقتت 
امب كاذنآ  ِلابأ  مل   . يتایح تّریغ  اّھنكل   ، ةریغص ًةوطخ  كلت  تناك 
عم  ، ىلفسلا ةقبطلا  يف  اوكِرُت  نيذلا  لافطألا  كئلوأ  عیمجل  لصح 
ٍّنس يف   ، نوفرعي لافطألا  ّنأ  نآلا  كردُأ   . اھلمع دیجُت  ال  ةّملعم 
نوكي ىتمو   ، مھتمیق نم  صاقتنالا  ّمتي  ىتم   ، اًّدج ٍةّركبم 

نم مھبضغو   ، ّملعتلا يف  مھتدعاسمب  نیّمتھم  ریغ  نودشارلا 
ًالافطأ  » اوسیل مھ   . مھأطخ أطخلا  اذھ  سیل   . اًّدرمت ودبي  كلذ 
كاذنآ تنك   . ةّئیس ٍفورظ  يف  ةاجنلا  نولواحي  ٌلافطأ  لب   ،« نیّئیس
كلت  ، يّمأ ّنأ  نینس  دعب  ّالإ  فرعأ  ملو   . ّالإ سیل  يتاجنب  ةدیعس 
تحت ّقحلاب  ةكّسمتملاو  ةحيرصلاو  عبطلا  ةئداھلاو  ةفيرظلا  ةأرملا 
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اھربختل  ، يناثلا ّفصلا  يف  ةّملعملا  كلت  ءاقل  ىلإ  تَعس   ، فرظ ّيأ 
اھتحصنو  ، اھمئالت ال  میلعتلا  ةنھم  ّنأ   ، ةنكمم ةقيرط  فطلأب 

. رجاتملا دحأ  قودنص  ءارو  ىرخأ  ةفیظو  نع  ثحبلاب 
لزنملا نم  جورخلا  ىلع  يّنثحت  يّمأ  تأدب   ، تقولا رورم  عم 

رارغ ىلع  ًاّیعامتجا  ّقلأتأ  نأب  لمأت  تناك   . ّيحلا دالوأ  عم  بعللاو 
رثكأ لعجي  نأ   ، ُتركذ امك   ، هتعاطتسا يف  ناك  يذلا  غيرك  يخأ 

. ّةلسلا ةرك  يف  عطسي  أدب  غيرك  مجن  ناك   . ًةلھس ةبوعص  رومألا 
ىلإ يبأ  هعفد   . هتماق لوطو  هتقاشرو  هتسامح  كلذ  يف  هدعاسو 
ّلك يف  هدرفمب   ، دعب ام  يف   ، هلسرأو  ، تايرابملا بعصأ  ضوخ 
كلذ ّىتح   ، ّهنكل  . اًّسرمت رثكألا  دالوألا  عم  سفانتلل  ةنيدملا  ءاحنأ 
ةحاس يف  نیبوھوملا  ّيحلا  دالوأ  عم  سفانتي  هكرت   ، تقولا

، مولبنزور ّهزنتم  وحن  عراشلا  ربعيو   ، هترك لمحي  غيرك  ناك   . بعلملا
ًاّطخ ربعیل   ، اھّقلست ُتدتعا  يتلا  ملالسلاو  حیجارألا  بناج  ریسيو 

. ّةلسلا ةرك  بعالم  ثیح   ، راجشألا نم  ةباغ  طسو  يفتخيو   ، ًاّیفخ
عبقي ةملظم  ّةيروطسأ  ةباغ  ؛  رخآ بكوك  ّهنأب  ناكملا  كلذ  ُتّلیخت 
أّدھ غيرك  ّنكل   . مئارجلا اھیف  بَكترُتو   ، قرطلا عّاطقو  ىراكسلا  اھیف 
سانلا ّنأ  ىلإ  يننأمطو   ، كانھ ىلإ  ّددرتي  راص  نأ  دعب  يفواخم 

. ءوسلا كلذب  اوسیل  ناكملا  اذھ  يف 
مامأ نم  اّھلك  زجاوحلا  ةلازإ  ىلع  ةرداق  ّةلسلا  ةرك  ةبعل  تدب 
ةارابم بعلل  ناكم  زجحل  ءابرغلا  ةبراقم  ةیفیك  هتَّملع  ذإ  ؛  غيرك

وھ ام   ، ةلوادتملا ّةیبعشلا  ظافلألا  نم  راتخي  فیك  هتّملعو   . ّةیئاقلت
ةحاس يف   ، ىوقألاو اًّنس  ربكألا   ، هیسفانم ةبطاخمل  ّببحمو  دودو 

تاعابطنالا ةقیقح  ةفرعم  يف  اًضيأ  ةبعللا  هتدعاس   . بعلملا
دیكأت ىلعو   ، ّيحلا ءاجرأ  يف  مھلاعفأو  سانلا  ةعیبط  نع  ةدئاسلا 
ءرملا مھلماع  اذإ   ، اًساسأ نوّبیط  ّةفاك  سانلا  ّنأ  ةلئاقلا  ةركفلا 
لّدبتت فیك  ىرأ  تنك   . اًمود يبأ  هب  نمآ  امل  اًقفو  ةقئال –  ةقيرطب 
نوحملي امدنع   ، بيرقلا تابورشملا  نّاكد  مامأ  نیّعكستملا  حمالم 

. مھبرق ّرمن  امنیب  دیلاب  هنّویحيو   ، همساب هنودانيو   ، غيرك
. ةكِّكشم هلأسأ  تنك  ؟»،  ًالصأ مھیلإ  َتّفرعت  فیك  »

. هیفتك اًعفار  ينبیجي  غيرك  ناك   ،« يننوفرعي مّھنإ   ، ملعأ «ال 
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، تیبلا نم  جورخلا  أدبأل  يفكي  امب  تجضن   ، ةرشاعلا ّنس  يف 
ءانثأ  ، فیصلا لصف  لالخ  كلذ  ناك   ، للملا ربكألا  ُهُعفاد  ناك  ٌرارق 
ةریحب ىلإ  ةلفاحلا  بوكر  غيركو  انأ  ُتدتعا   . ةیسردملا ةلطعلا 

، ةنيدملا هتّمظن   ، يھیفرت ّمیخم  ىلإ  بھذنل   ، ًاّیموي نغیشیم 
لولح يف  تیبلا  ىلإ  دوعن  ّانك   . ئطاشلا برق  ّهزنتم  ىلع  میقُأو 
راھنلا نم  تاعاس  انمامأ  ىقبتو   ، رھظلا دعب  ةعبارلا  ةعاسلا 

، قباسلا يف  امك  يمامتھا  ریثت  ىمدلا  دعت  مل   . اھنم دیفتسنل 
لمتحُي انتّقش ال  يف  ّرحلا  ناك   ، فییكتلا زاھج  بایغبو  ّهنأ  نع  ًالضف 

، ّيحلا ءاحنأ  يف  غيرك  بّقعتأ  تأدبف   ، رھظلا دعب  تاعاس  لالخ 
فلخ عراشلا  يف   . ةسردملا يف  مھلباقأ  مل  ددج  دالوأ  ىلإ  ّفرعتأف 

،Euclid Parkway ىعدي ریغص  ّينكس  عورشم  كانھ  ناك   ، انلزنم
ىلإ برقأ  تناك  ءارضخ  ةحاب  اھتطّسوت   ، اًتیب رشع  ةسمخ  نم  فَّلأت 
نوبعلي نيذلا  دالوألا  نم  ریبك  ددع  دوجوبو   ، تارّایسلا بایغب  ّةنجلا 

ىلع سولجلاب  نوفتكي  وأ   ، لابحلا ىلع  نوزفقي  وأ   ، لوبتفوسلا
تایتفلا ةعومجم  يف  طارخنالاب  يل  حَمسُي  نأ  لبق   ، نكلو  . تابتعلا

يف ّلثمت  رابتخال  تعضخ   ،Parkway يف ّينس  لثم  يف  يتاوللا 
يديد تناك   . ةبيرق ّةیكیلوثاك  ةسردم  داترت  ةاتف  يھو   ، يديد
اًمود ةزھاج  تناكو   ، مّھجتلا مئاد  ناك  اھھجو  ّنكل   ، ةلیمجو ّةیضاير 

، اھتیب ةبتع  ىلع  سلجت  تناك  ام  ًابلاغو   . ةئزاھ ةرظنب  كقمرتل 
. نیند ىعدُت  ّةیبعش  رثكأ  ةاتف  ةقفرب 

ّدولا رھظُت  مل  يتلا  يديد  سكع  ىلع   ، اًمئاد ةفیطل  نیند  تناك 
بھذأ تنك  ّةرم  ّلك  يفف   . ببسلا فرعأ  نأ  نود  نم   ، اًدبأ يوحن 

، ةحراج اّمنإ   ، ةئداھ ٍتاقیلعتب  يلدُت  تناك   ،Euclid Parkway ىلإ
، فیصلا مّايأ  رورم  عم   . عیمجلا جازم  ریكعتل  ًایفاك  ناك  يدوجو  ّنأك 
ّنأ ُتكردأ   . طبھت يتّايونعم  تأدبو   ، ًةّدح يديد  تاقیلعت  تدادزا 

بینأتلا عضوم  ةديدجلا  ةاتفلا  ىقبأ  نأ  اّمإ  ةّدع : تارایخ  يمامأ 
،Euclid Parkway ىلإ ًاّّیلك  باھّذلا  نع  عِلقُأ  نأ  اّمإو   ، عيرقتلاو
دقو  . يديد مارتحا  لین  لواحأ  نأ  وأ   ، يباعلأ عم  تیبلا  يف  ىقبأو 
لواحأ نأ  اّمإ  نيَرخآ : نيَرایخ  مامأ  ریخألا  رایخلا  اذھ  ينعضو 
يبناج ىلإ  اَھبسَكأ  نأ  يأ  ؛  ّينالقع ٍلكشب  يديد  عم  لماعتلا 
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وأ ؛  لافطألا ىدل  ّةیسامولبيدلا  هوجو  نم  رخآ  ٍهجوب  وأ   ، مالكلاب
. اھتكسأ

، اھتاقیلعت نم  دحاوب  يديد  اھیف  تَھَّوفت  يتلا  ةیلاتلا  ّةرملا  يف 
ةقيرط لوح  يبأ  هّايإ  ينَّملع  ام  ّلك  ًةرضحتسم   ، ّددرت الب  اھتمجاھ 

، تامكللا ترثك   ، ضرألا ىلع  اًعم  انعقو   . ةعجانلا تامكللا  هیجوت 
Euclid يف دالوألا  ًةأجف  انلوح  عَّمجت   . لجرألاو يديألاب  انعفادتو 

نیعوفدم  ، نوعجشيو نوفتھي  اوأدبو   ، ةّقیض ةقلح  يف   Parkway
ةلحرملا يف  لافطألا  ىدل  نَیتدوھعملا  ةيومدلاو  ةسامحلاب 

وأ نیند  تناك  اّمبر   . كاذنآ اننیب  كابتشالا  َّضف  نم  ركذأ  . ال  ّةیئادتبالا
، نكلو  . ناكملا ىلإ  َيعدُتسا  يذلا  لھألا  دحأ  وأ   ، غيرك يخأ 
دقل ؛  تمصلا ّةيدومعم  نم  ٌعون  انیلع  ّلح   ، ءيش ّلك  ىھتنا  امدنع 
يديدو انأ  َّذأتن  مل   . ّيحلا ةباصع  يف  اًوضع  ًاّیمسر  يلوبق  ّمت 
نوكن ّالأ  انل  رِّدُق   . خاسوألاب نیَتّخطلم  ثھلن  ّانك  لب   ، كاذموي

. اھمارتحا ُتبسك  ّلقألا  يف  يّننكل   ، اًدبأ نیتّبرقم  نیتقيدص 
اّھلقتسن ّانك   . ملاعلا ىلإ  انتذفانو  انأجلم  كيوبلا  يبأ  ةرّایس  تیقب 

بھذن ّانك   . فدھ ریغ  نم  ّلوجتنو   ، فیصلا يلایل  يفو   ، داحآلا مّايأ 
دوجو ىلإ  اًرظن   ،Pill Hill ىّمسي  ، بونجلا يف  ّيح  ىلإ  ًانایحأ 
ناك  . هنونكسي نيذلا  نّییكریمألا  نّییقيرفألا  ءّابطألا  نم  ریبك  ددع 
ناترایس ّيبونجلا : بناجلا  يف  ًءارث  رثكألاو  ةلیمجلا  ءایحألا  نم  كلذ 

. مھتویب نیب  ةیھازلا  دورولاب  ةنادزم  تارممو  لزنم  ّلك  مامأ 
ّبحي مل  وھف   ، كشلا نم  ًةحسم  ءاینغألا  ىلإ  يدلاو  ةرظن  َتباش 
رَّكف  . اًمومع ّكلمتلا  عوضوم  يف  هرمأ  يف  اًرئاح  ناكو   ، نيرورغملا

هتنياعمل ابھذو   ، يبور تیب  نم  بيرق  تیب  ءارش  يف   ، ّةرم  ، يادلاو
تنك يذلا  تقولا  يف   ، ةركفلا نع  الدع  امّھنكل   ، يراقع طیسو  عم 
يتلئاع عیطتست  نأ  مھملا  نم  ّنأ   ، كاذنآ  ، تننظ ذإ   ، ةّدشب اھّديؤأ 

ناك يبأ  ّنكل   . ةدحاو ةقبط  نم  رثكأ  نم  ّفلأتي  تیب  يف  نكسلا 
ضعبب ظافتحالا  ىلإ  انتجاحو   ، ةطرولا َمجح  ًایعاوو   ، ةرطفلاب اًرذح 

،« تیب ببسب  ءارقف  ّلوحتلا  نوديرت  ال  متنأ   » . بیصع مویل  لاملا 
اونادتساو  ، مھتارخّدمب صاخشأ  ىّحض  فیك  اًحراش   ، انل لوقي  ناك 

ّةيرح نود  نم  اّمنإ  ةلیمج  تویب  يف  اوھتنیل   ، لاملا نم  ریثكلا 
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. اًقلطم
اناك لب   ، اناظعي مل   . نیغلاب ّانك  ول  امك  انعم  ناثّدحتي  يادلاو  ناك 
مل امك   . ًاطیسب ناك  امھم  هحرطن  لاؤس  ّلك  نع  ةباجإلاب  نیَّمتھم 
لب  . امھتحارب ّقلعتي  ببس  ّيأل  انعم  شاقنلا  ءاھنإ  نالّجعتي  انوكي 
ّلك انللغتسا  انأو  غيرك  ّنأل  ًابلاغ   ، تاعاس ّدتمت  انثيداحأ  تناك 
ّانك اًراغص  ّانك  امدنع   . اھمھفن ال  يتلا  رومألا  نع  امھلأسنل  صرفلا 
ىلإ جاتحت  اذامل   » وأ ؟ » ماّمحلا ىلإ  سانلا  بھذي  اذامل  : » لأسن

يتاراصتنا دحأ  ّىلجت   . ّةیحاضیتسا ةلئسأ  امھرطمن  ّمث  ؟ » لمع
: ةیصخشلا يتحلصم  مدخي  ٍلاؤس  حرط  دعب   ، ةّركبملا ةیفسلفلا 

شاقن ىلإ  ّىدأ  ام  ؟»،  حابصلا يف  ضیبلا  لكأ  انیلع  نَّیعتي  اذامل  »
لأسأ نأ  ىلإ  ينعفد  يلاتلابو   ، نیتوربلا ىلع  لوصحلا  ةرورض  لوح 

، لدجلا نم  ریثك  دعبو  ؟  تانیتوربلا نم  قتسفلا  ةدبز  ّدعُت  ال  اذامل 
لالخو  . اًساسأ ّهبحأ  نكأ  مل  يذلا   ، ضیبلا وحن  اھفقوم  يّمأ  تلَّدع 

، روطفلا ىلع  موي  ّلك  يسفنل  عنصأ  تنك   ، ةیلاتلا عستلا  تاونسلا 
ملو اھّقحتسأ –  يّننأ  فرعأ  قتسفلا –  ةدبزو  ّىبرملا  نم  ًةریطش 

. ّطق ةدحاو  ةضیب  قذأ 
تارایخو سنجلاو  تارّدخملا  نع  رثكأ  ثّدحتن  انتب   ، انربك امدنع 

ّانم ّعقوتي  مل   . ةسایسلاو ةاواسملا  مدعو  قرِعلا  نعو   ، ةایحلا
سنجلا ّنأ  ىلع  ّرصأ  يبأ  ّنأ  ركذأ  لب   . نیسيّدق نوكن  نأ  يادلاو 

ّطق يادلاو  ّمتھي  مل  امك   . اًعتمم اًرمأ   ، ىقبي نأ  بجيو   ، اًمود ناك 
ىلعف  . ةایحلا يف  ةمیلألا  عئاقولاب  ّقلعتي  ام  يف  قئاقحلا  لیمجتب 

. فیص تاذ  امھنم  ّةيدھ  ةديدج  ةجّارد  غيرك  ىّقلت   ، لثملا لیبس 
دَّبعملا رمملا  ىلع  ّهزنتلل   ، نغیشیم ةریحب  وحن  اًقرش  اھب  بھذ 

. شعنملا میسنلاب  عاتمتسالاو   ،Rainbow Beach ةقطنم يف 
اًدلو ّنأ  قيدصتلا  اًضفار   ، اھتقرسب همّھتاو  كانھ  ّيطرش  هفقوأ 
يف  ) . ةفيرش ةقيرطب  ةديدج  ٍةجّارد  ىلع  لوصحلا  هنكمي  دوسأ 
ىلإ رخآلا  وھ  ًاّیكریمأ  ًاّیقيرفأ  ناك  يذلا  يطرشلا  ضَّرعت   ، ةياھنلا
انربخأ غيرك .) نم  راذتعالا  ىلع  هتربجأ  يتلا  يّمأ  نم  فینع  ٍعيرقت 

نول  . ّظحلا ءوسل  عئاش  ّهنكل   ، لداع ریغ  ٌرمأ  ثدح  ام  ّنأ  يادلاو 
هتاعارم انیلع  يغبني  يذلا  رمألا   ، فعض عقوم  يف  انلعجي  انترشب 
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. اًمود
،Pill Hill يف ّلوجتلل  ةرّایسلاب  انباحطصا  دّمعت  يبأ  ّنأ  حجرألا 

بولسأ انيرُیل  ةصرفكو   ، حومطلا ىلع  ٍنيرمتب  هبشأ  ناك  ام  يف 
ىضمأ دقف   . ّدیج میلعتب  نوظحي  نمل  ّرفوتي  يذلا  قئاللا  شیعلا 
ىّدعتت ةحاسم ال  نمض  شیعلا  يف   ، ًابيرقت امھتایح  مظعم  يادلاو 

اّننأ  ، ةظحلل امّھوتي  ملو   ، وغاكیش يف  ةّعبرم  تارتمولیك  ةعضب 
تاّیلك ىلإ  جاوزلا  لبق  يادلاو  بستنا   . غيركو انأ  هتاذ  رمألا  لعفنس 

. ةداھش ىلع  لوصحلا  لبق  ةساردلا  نع  ایلخت  امّھنكل   ، ّةیلحم

. ةریتركس لمعت  نأ  تلّضف  اّھنكل   ، ةّملعم حبصتل  سردت  يّمأ  تناك 
يف طرخناف   ، طاسقألا ديدست  نع  زجعو  هلام  دفن  دقف   ، يبأ اّمأ 
دارفأ نم  ّيأ  نم  هیجوتب  ىظحي  نأ  نود  نم  ّيركسعلا  كلسلا 
ىذتحُي لاثم  ّرفوتي  نأ  وأ   ، ةساردلا ىلإ  ةدوعلا  ةرورض  لوح  هتلئاع 
ّةيركسع ةدعاق  نم  لّقنتلا  يف  نیتنس  ىضمأ   . لاجملا اذھ  يف 
لمعلاو  ، ةعماجلا يف  ةساردلا  ُلامكإ  لَّكش  نإو   ، ىرخأ ىلإ 
ّصصخو  ، هتاحومط يف  رظنلا  داعأ  ام  ناعرس   ، يبأل اًملح   ، نّانفك
ةسدنھلا ةداھش  لیصحت  يف  رغصألا  هاخأ  دعاسیل  هبتار  نم  اًءزج 

. ّةيرامعملا
لاملا عمجل  هدوھج  يبأ  ّسرك   ، هرمع نم  تّاینیثالثلا  رخاوأ  يف 

. اًتیب كلتمن  نل  اّننأل   ، تیبلا لجأ  نم  ةریقف  حبصت  نل  انتلئاع   . هيَدلول
اّمبرل ّهنأو   . ةدودحم دراوملا  ّنأ  كردأ  ذإ   ، ًاّیلمع يبأ  ریكفت  ناك  دقل 
ناك  ، هترّایس دوقي  نكي  مل  امدنعف   . اًضيأ اًدودحم  تقولا  ناك 

ةلحرملا يھنأ  نأ  لبق   ، اًزّاكع اصعلا  تّلوحت  ؛  لّقنتلل اصعب  نیعتسي 
دسج كھني  يذلا  كاذ  ناك  امھم   . نيزّاكع كلذ  دعبو   ، ةیئادتبالا

، هب اًّصاخ  ًايّدحت  هربتعي  ناك   ، هباصعأ بعتُيو  هتالضع  نھويو   ، يبأ
. تمصب اھلامتحا  بجي  ًةنحم 

غيركو انأ  تنك  امدنع   . ةیھافرلا ضعبب  انسفنأ  ّللدن  ّانك   ، ًانایحأ
ازتیبلا بلطب  نالفتحي  يادلاو  ناك   ، تیبلا ىلإ  تامالعلا  رتافد  رِضحُن 
راتخن ّانك   ، ّراحلا سقطلا  يفو  . Italian Fiesta لّضفملا انمعطم  نم 

هتالوكوشلا نم  ّانم  ّلكل  رتیل  فصن  دیلاب –  ةّأبعملا  ةظوبلا  فانصأ 
، ةنس ّلك   . دّاربلا يف  اًمّايأ  اھب  ظفتحنو  دوسألا –  زركلاو  ناكیبلاو 
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بھذنو  ، ماعطلا ّبضون  ّانك   ،Air and Water Show ضرع يف 
ةريزجلا هبش  وحن   ، نغیشیم ةریحب  ةاذاحم  يف  ًالامش  ةرّایسلاب 

. يبأ اھیف  لمعي  يتلا  هایملا  ريركت  ةأشنم  عقت  ثیح   ، ةّجیسملا
نیّفظوملل اھیف  حمسُي  يتلا  ًاّيونس  ةلیلقلا  تّارملا  نم  كلت  تناك 

رضخألا جرملا  ىلع  سولجلاو   ، تابّاوبلا ربع  مھتالئاع  لاخدإب 
ةیبرحلا تارئاطلا  دھشم  ناك  ثیح   ، ةریحبلا ىلع  ّلطملا 

ةّقش ّيأ  لخاد  نم  هارت  نأ  نكمي  ام  قوفي   ، هایملا قوف  اھتالیكشتب 
.Lake Shore Drive يف ةمخف 

ةنيدملا ةأشنم  يف  هلمع  نم   ، عوبسأ ةّدم  ةلطع  ذخأي  يبأ  ناك 
يف اًعیمج  انعضي   . ةنس ّلك  نم  ویلوي  / زوّمت رھش  يف   ، هایملا ريركتل 
تاذ ةرّایس  يف  صاخشأ  ةعبس  هیَنباو –  يلاخ  ةجوز  عم   ، كيوبلا

، وغاكیش نم  جورخلل   Skyway قيرط كلسي  تاعاس –  نیباب 
ىلإ لصن  ّىتح   ، نغیشیم ةریحب  نم  يبونجلا  فرطلا  ًاّبنجتم 
ىعدي قدنف  ىلإ  اًديدحتو   ، نغیشیم يف   White Cloud ةقطنم

ًاّیلآ اًدّاربو   ، باعلأ ةلاص  ناكملا  ّمض  . Dukes Happy Holiday Resort
ةحابس ضوح  دوجو  ناك   ، انیلإ ةبسنلاب  ّمھألاو   . تابورشملا عیبل 

، ریغص خبطم  عم  ًةرجح  رجأتسن  ّانك   . قلطلا ءاوھلا  يف  ریبك 
. ضوحلا يف  زفقلا  يف  انمّايأ  يضمنو 

، رئاجسلا نیخدتو   ، محللا ءاوش  يف  امھتقو  نایضمي  يادلاو  ناك 
ةحارتسا تارتف  ذخأي  يدلاو  ناكو   ، يلاخ ةجوز  عم  قرولا  بعلو 

نابراش هلو   ، اًمیسو يدلاو  ناك   . ضوحلا يف  انیلإ  ّمضنیل  ةليوط 
ّيضايرلاب ًةّركذم   ، ةزراب هیعارذو  هردص  تالضع  تناك   . لجنملاك

ناك  ، ضوحلا يف  ةليوطلا  تاعاسلا  كلت  لالخو   . اًموي َُهناك  يذلا 
رداق ریغ   ، ءاوھلا يف  ةریغصلا  انداسجأب  يقليو   ، كحضيو وھلي  يبأ 

. نیتفیعضلا هیقاس  ىلع  دامتعالا  ىلع 
. هیلع اًدھاش  َتنك  اذإ  ّةصاخب   ، روھدتلا مجح  سایق  بعصلا  نم 
، ّةیئادتبالا  Bryn Mawr ةسردم ىلإ  غيركو  انأ  دوعأ  تنك  امدنع 
ددع صقانت  ظحالن  ّانك   ، ةنس ّلك  نم  ربمتبس  / لوليأ رھش  يف 
ةسردم ىلإ  لقتني  مھضعب  ناك   . بعلملا يف  ضیبلا  دالوألا 

، ةيادبلا يف   . ًاّیئاھن ّيحلا  اورداغ  نيریثكلا  ّنأ  دیب   ، ةبيرق ّةیكیلوثاك 
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ذإ  ، اًضيأ رَّیغت  كلذ  ّنكل   ، نورداغي نيذلا  مھ  بسحف  ضیبلا  ّنأ  ادب 
. لحري ناك  لیحرلا  ىلع  ةردقلا  كلمي  نم  ّلك  نأ  ادب  ام  ناعرس 
وأ هنع  نالعإ  نود  نم  ّمتي  لیحرلا  ناك   ، نایحألا نم  ریثك  يفو 
، ركاي ةلئاع  لزنم  مامأ  عیبلل »  » َةتفال  ، ًةأجف  ، ىرنف ؛  هبابسأ ریسفت 

. ثدحیس ام  مھفنف   ، يدیت لزنم  مامأ  لقن  ةنحاش  وأ 
تنلعأ امدنع  تناك  يّمأ  تباصأ  يتلا  ىربكلا  ةمدصلا  ّلعل 

، لاملا نم  اًغلبم  اھجوزو  تدَّدس  اھنأ   ، تراویتس املیف   ، اھتقيدص
ةلئاع تَّمض  . Park Forest ةیحاض يف  ٍتیب  ءارشل  ىلوأ  ًةعفد 
انلثم اوناك   . دیلكوي ّةداج  يف  انل  ًاناریج  اوناكو   ، نيَدلو تراویتس 
ٍحرم حورب  تراویتس  ةدیسلا  ـت  عَّتمت  . ةرجأتسم ةّقش  نونكسي 

تلدابتف  . اھوحن يّمأ  بذج  ام   ، ةيِدعُمو ةلجلجم  ةكحضو   ، ةركام
ةمیمنلا يف  ةتبلا  اكراشت  ملو   ، تارايزلاو ماعطلا  تافصو  ناتأرملا 
ةّدیسلا نبا  ناك   . تاھّمألا يقاب  رارغ  ىلع   ، ّيحلا يف  ةدئاسلا 

ىرع قَّثو  ام   ، هلثم ًاّیضاير  ناكو   ، غيرك ّنس  يف   ، ينود  ، تراویتس
ةقھارم تناك  يتلا   ، الیماب اھتنبا  اّمأ   . روفلا ىلع  امھنیب  ةقادصلا 
نیقھارملا دجأ  تنك  نیح  يف   ، يتقادصب اًمامتھا  ِدبت  ملف   ، كاذتقو

ىوس تراویتس  ّدیسلا  نع  ریثكلا  ركذأ  ال   . مامتھالل نيریثم  ّةفاك 
ةریبكلا زباخملا  تاكرش  ىدحإل  ةعبات  لیصوت  ةنحاش  دوقي  ناك  ّهنأ 
ةرشبلاب نوعتمتي  اوناك  امھيدلوو  هتجوزو  ّهنأو   ، ةنيدملا يف 

. يتایح يف  اھتيأر  يتلا  حتفألا  ءادوسلا 
يف ٍتیب  ةفلك  لّمحت  نم  تراویتس  ةلئاع  تّنكمت  فیك 
نم ًةدحاو  تناك   Park Forest ةقطنمف  . باوجلا فرعأ  ؟ ال  يحاوضلا
نكت مل   . اكریمأ يف  لماكلاب  ةّمظنملا  ّةینكسلا  تاعَّمجملا  ّلوأ 

باعیتسال تَمِّمُص  ةلماكتم  ةيرق  لب   ، بسحف ًاّینكس  اًعّمجم 
سرادمو  ، سئانكو  ، ّةيراجت تاعّمجم  عم   ، ةمسن فلأ  نیثالث 

 – نوكت نأ  فدھب  ماعلا 1948،  ةقطنملا  تسَّسأت   . تاّھزنتمو
اھتویبب  ، يحاوضلا يف  ةایحلل  ًاّیلاثم  اًجذومنأ  ةّدع –  قئارطب   
بسن اًضيأ  كانھ  تناك   . ةدَّحوملا ةقَّمنملا  اھقئادحو  ةھباشتملا 

ّالإ  . ّيح ّلك  نكسب  اھل  حومسملا  ءادوسلا  تالئاعلا  ددعل  ةدَّدحم 
تقولا يف   ، ودبي ام  يف   ، اھب ًالومعم  دعي  مل  ةصصاحملا  هذھ  ّنأ 
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. كانھ نكسلل  تراویتس  ةلئاع  تلقتنا  يذلا 
ةلئاع انتعد   ،Park Forest ىلإ اھلاقتنا  نم  لیلق  تقو  دعب 

نیسّمحتم ّانك   . ّيدلاو ةلطع  مّايأ  دحأ  لالخ   ، اھترايز ىلإ  تراویتس 
ةصرفو  ، انتاھزنل ًةديدج  ًةھجو  اھیف  انيأر  ذإ  ؛  ةوعدلا هذھل  اًّدج 
انھّجوتو  ، كيوبلا اًعیمج  انبكر   . ةریھشلا ةیحاضلا  كلت  فاشتكال 

نم انجرخ  مث   ، وغاكیش نم  نيدعتبم   ، عيرسلا قيرطلا  ىلع  ًابونج 
ّيراجت زكرم  برق   ، ةقیقد نیعبرأ  ىلاوح  دعب  ىلع   ، عيرسلا قيرطلا 

، ةئداھلا عراوشلا  نم  ةكبش  يف  ریسن  انذخأ   . ةفاظنلا ديدش  ادب 
ىلإ ةھباشتم  ءایحأ  نيرباعو   ، تراویتس ةدیسلا  تاداشرإ  نیعّبتم 
نم ةّفلؤم  ةنيدمل  اًرّغصم  اًجذومنأ   Park Forest تناك  . قباطتلا َّدح 

اھفوقسب ةعضاوتم  عرازمب  هبشأ   ، ةھباشتم تویب  ةلسلس 
تاحابلا يف  اًثيدح  ةعورزملا  اھتالتشو  اھتاریجشو   ، ّةيدامرلا

. ّةیمامألا
؟»، ءيش ّلك  نع  اًدیعب   ، انھ شیعلا  يف  ءرملا  بغري  اذامل  »
كانھ نكت  مل   ، هتيؤر يننكمأ  ام  ردقبف   . يأرلا هُتقفاو   . يبأ لأس 
ّلك  . يتفرغ اھیلع  ّلطت  يتلا  ةمخضلا  ةنايدنسلاك   ، ةریبك راجشأ 
نكي مل   . محدزم ریغو  اًعساوو  اًديدج  ادب   Park Forest يف ءيش 

ال  . همامأ نوّعكستي  نوقِزن  صاخشأو  تابورشملل  ٌرجتم  كانھ 
دحأ نم  ثعبنت  ىقیسوم  الو   ، راذنإ تاراّفص  الو  تارّایس  ریمامز 

. ةقلغم  ، تویبلا عیمج  يف   ، ذفاونلا تدب   . خباطملا
مویلا ىضمأ  ذإ   ، ةعئار تناك  اّھنأ  ىلع  هذھ  انترايز  غيرك  ّركذتي 

نم ددجلا  هقافرو  تراویتس  ينود  عم  ةباطلاب  بعلي  هلماكب 
. ةیفاص ءاقرز  ٍءامس  تحت  ةحیسفو  ةریبك  تاحاس  يف   ، يحاوضلا
، تراویتس ةّدیسلاو  ّدیسلا  عم  عتمم  ثيدح  يف  يلھأ  لغشناو 

اھترشب نولو   ، اھرعشب ةرھبنم   ، تیبلا لوح  الیماب  ُتقحالف   ، انأ اّمأ 
. ءادغلا ماعط  اًعیمج  انلوانت  ّمث   . اھتارھوجمو  ، حتافلا

، بورغلا عم  مھتیب  انرداغ   . اًریخأ انیفیضم  انّعدو  ءاسملا  يف 
يذلا دھجلا  دعب   ، ًابعتمو اًّقرعتم  غيرك  ناك   . ةرّایسلا وحن  نيرئاس 

. لزنملا ىلإ  ةدوعلل  ةّدعتسمو  اًضيأ  ةقھرم  ُتنك   . بعللا يف  هلذب 
ّيبحم نم  نكأ  مل   . ينجعزأ ناكملا  اذھ  يف  ام  ءيش  ةّمث 
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. ببسلا نع  حوضوب  ریبعتلا  عطتسأ  مل  ّينأ  عم   ، يحاوضلا
ديدجلا مّھیحو  تراویتس  ةلئاع  لوح  ةظحالم  يّمأ  تدبأ   ، اًقحال

. ضیبلا نم  مھمظعم   ، عراشلا يف  مھناریج  ّنأ  اھدافم 
ءادوس ةلئاع  مّھنأ  فرعي  كانھ  دحأ  ناك  لھ   » ، تلاق  ،« لءاستأ »

«. ؟ مھترايزل مویلا  يتأن  نأ  لبق 
، ّةيدھ نیلماح  وغاكیش  بونج  نم  انئیجمب  اّننأ  يف  يّمأ  تَّركف 

ةلئاع لزعب  انّببست  دق  اّمبر   ، ةحضاولا ةنكادلا  ءادوسلا  انترشبب 
نأ دّمعتت  مل  تراویتس  ةلئاع  نأ  حجرألا   . دصق ریغ  نم   ، تراویتس
ىلإ تّقرطت  نوكت  ّالأ  لمتحملا  نم  اّھنأ  ّالإ   ، ّيقرعلا اھءامتنا  يفخُت 
دئاسلا جازملا  ناك  امھمو   . لبق يذ  نم  ددجلا  اھناریج  عم  عوضوملا 

ىلإ ّلقألا  يف   ، ّةینالع هب  ّلخُت  مل  تراویتس  ةلئاع  نإف   ، اّھیح يف 
. اھترايزل انئج  نأ 

يبأ برتقا  امدنع   ، ذفاونلا ىدحإ  فلخ   ، انبقاري ٌدحأ  كانھ  ناك  لھ 
، ةراتس فلخ  ام  ٌّلظ  كانھ  ناك  لھ  ؟  ةلیللا كلت  يف  هترّایس  نم 
ركذأ  . اًدبأ باوجلا  فرعأ  نل  ؟  رومألا ّروطتتس  فیك  ىریل  رظتني 

. لصح ام  ىأرو  ةرّایسلا  ىلإ  لصو  امدنع  يبأ  ّجنشت  فیك  بسحف 
، عشبو عیفر  ليوط  ّطخب  ٍ  ، ةبوبحملا هترّایس  َشدخ  صخش  ةّمث 
اًدمع كلذ  ّمت  دقل  ؛  ةرّایسلا رّخؤم  ّىتح  بابلا  ّلوأ  نم  ّدتما 

. ّةتبلا ًاّیضرع  ًاثداح  نكي  ملو   ، رجح وأ   ، حاتفم ةطاسوب 
ناك امھم  رّمذتي  ال   ، ًابلص اًصخش  ناك  يبأ  ّنأ  لبق  نم  ُتركذ 
بیبط ىلإ  عمتسي   ، هل مِّدُق  نإ  دبكلا  قبط  لكأي   ، ةلكشملا مجح 

، اذكھ  . ةداعلاك هتایح  لصاویف  مادعإلاب  اًمكح  هبشي  ام  هربخي 
تناك ول   . ناصقن وأ  ةدايز  نود  نم   ، ةرایّسلل لصح  ام  عم  لماعت 

ام مقتني  ىتح  وأ   ، هقحب بلاطي  وأ   ، هسفن نع  عفادیل  ةقيرط  كانھ 
. كلذ لعفیل  يبأ  ناك 

. ةرّایسلا باب  حتفي  نأ  لبق  يبأ  لاق   ،« لَقعُي «ال 
نأ نود  نم   ، ةنيدملا ىلإ  نيدئاع   ، ةلیللا كلت  يف  ةرایسلا  انبكر 
يف  . ًاینضم نوكیس  بابسألا  لیلحت  ّلعل   . لصح ام  ىلإ  ّقرطتن 
دوقي نأ  يبأ  ىلع  بَّترت   . يحاوضلا نم  انیھتنا  ّانك   ، لاوحألا عیمج 

، شدخلا كلذ  لمحت  يھو  يلاتلا  مویلا  يف  لمعلا  ىلإ  هترّایس 
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مدي مل  ةرّایسلا  شدخ  ّنكل   . هجعزي كلذ  نأ  نم  ةّدكّأتم  ُتنكو 
مسق ىلإ  اھذخأ   ، مئالملا تقولا  يبأ  دجو  امدنع  ذإ  ؛  ًاليوط

. هتجلاعم ّىلوت  يذلا   Sears يف ةنایصلا 

٤٣ www.jadidpdf.com



3

ال  . فواخملا نم  ٍةمّاود  يف  فرجني  ًةداع  يخرتسملا  يخأ  أدب 
يذلا ّيبصلا  غيرك –  ّنكل   ، اذامل وأ  كلذ  ثدح  ىتم  مزجلا  عیطتسأ 

نأ هناكمإ  يف  يذلاو   ، ّيحلا ءاحنأ  يف  اھّعزويو  تّایحتلا  ىّقلتي 
رثكأ راص  ناكم –  ّيأ  يف   ، قئاقد رشع  ةّدم  ولو   ، ةلولیق ذخأي 

. قفألا يف  حولت  ام  ٍةثراك  دوجوب  اًعنتقم   ، تیبلا يف  اًرذحو  ّةیبصع 
ةھجاومل رّضحتي  غيرك  ناك   ، تیبلا يف  ءاسملا  تارتف  لالخ 

. ةبيرغ اھدجن  ّانك  تّایضرف  يف  هسفن  قرغیف   ، اّھلك تالامتحالا 
بَّردتيو  ، هینیع لوح  ةباصع  عضي  غيرك  حار   ، رصبلا نادقف  نم  اًفوخ 

، خبطملاو سولجلا  ةفرغ  نیب   ، ةّقشلا ءاحنأ  يف  لّقنتلا  ىلع 
ةغل ّملعتي  حار   ، عمسلا نادقف  نم  اًفوخو   . ءایشألا اًسّسحتم 
تابجو لوانتي  حارف   ، ءاضعألا رتب  نم  ُفوخلا  اًضيأ  هب  ّدبتسا   . ةراشإلا
ىنمیلا هدي  دییقت  دعب  ةبوعصب  ّةیسردملا  هضورف  مّمتيو  ماعطلا 

. نمزلا هل  ّئبخي  ام  فرعي  دحأ  ّنأل ال   ، فلخلا ىلإ 
. رانلا فاخي  ناك  ذإ   ، ّةیعقاو رثكألا  ادب  ربكألا  غيرك  فوخ  ّنأ  ریغ 
، ٍةھج نم   . وغاكیش يف  رارمتساب  تویبلا  يف  ثدحت  قئارحلا  تناك 

ءارجإ نع  ةریقفلا  ءایحألا  يف  تاراقعلا  يكلام  لذاخت  ببسب 
لیصحت ىلإ  مھیعس  يف  ّلثمت  يذلا  مھِعشجو   ، تاحیلصتلا
ةھجلا نمو   . قئارحلا بوشن  دنع  نیمأتلا  تاكرش  نم  تاضيوعتلا 

، دھعلا ةثيدح  تناك  يتلا   ، راذنإلا ةزھجأ  راعسأ  ءالغ  ببسب   ، ةیناثلا
عیمج يف   . ةلماعلا ةقبطلا  ءانبأل  ّةیئارشلا  ةردقلا  كاذنآ  تقافو 
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لخاد ّةیئاوشعو  ةّرركتم  ةروصب  ثدحت  قئارحلا  تناك   ، لاوحألا
. اًعم بولقلاو  تویبلاب  ّملت  تحار  ثیحب   ، ّةصارتملا انتنيدم  ءایحأ 

َمھتلا قيرح  بوشن  دعب  اّنیح  ىلإ  دياس –  ثواس  يّدج –  لقتنا 
مل ّظحلا  نسحلو   ، ةنيدملا نم  يبرغلا  بناجلا  يف  ميدقلا  هتیب 
دياس ثواس  كاذدنع  فقو   ، يّمأ تور  ام  قفو   ) . ىذألل ٌدحأ  ّضرعتي 
داعبإ ءافطإلا  لاجر  ةدشانمل  قرتحملا  هتیب  جراخ  فیصرلا  ىلع 
ةاسأم تعقو   ، اًرّخؤمو ةسیفنلا .) زاجلا  تاموبلأ  نع  هایملا  میطارخ 

يف قيرح  ّىدأ   . عفایلا يلقع  اھبعوتسي  نأ  نم  ریثكب  ربكأ  تناك 
فیثك هرعَشو  شوشب  لفط  سماخلا –  ّفصلا  يف  يلیمز  تیب 
يف انتّقش  نم  برق  ًالزنم  نكسي  ناك   ، ملوكام رتسیل  ىعدي 

، اًضيأ هتخأو  هیخأ  ةایحب  تدوأ  ةثداح  يف   ، هتوم ىلإ  عراشلا 74  –
. ّةيولعلا مھمون  فرغ  يف  تَّبش  يتلا  نارینلا  مھترصاح  نأ  دعب 

: يتایح يف  اھرضحأ  ةزانج  ّلوأ  ةثالثلا  لافطألا  ةزانج  تناك 
فزعُت امنیب   ، ةعاقلا يف  نوبحتني  اوناك  مھعیمج  ّيحلا  لافطأ 
رابكلا ادب   . ّةیفلخلا يف  تفاخ  توصب  نوسكاج 5 » لـ« ىقیسوم 

دق ةلوادتم  تارابع  وأ  ةالص  نم  ام  ؛  مالكلا نع  اوزجعو  نیلوھذم 
مّدقم يف  ةقلغم  شوعن  ةثالث  يف  ثثجلا  َتِیّجُس   . غارفلا اذھ  ألمت 
تسلج  . مساب ٍلفطل  ٌةروص  اھنم  ّلك  ىلع  تعضُو  دقو   ، ةفرغلا

نم ازفق  نأ  دعب   ، اھجوز عم  قيرحلا  نم  تجن  يتلا  ملوكام  ةدیسلا 
ناك اھتیحان  رظنلا  ّدرجمف  ؛  ةّمطحمو ةراھنم  شوعنلا  مامأ   ، ةذفانلا

. ماليإلا ديدش  اًرمأ 
يوذي قرتحملا  ملوكام  ةلئاع  تیب  لكیھ  ّلظ   ، َتلت مّايألو 
تقبع  . هنونطقي اوناك  نيذلا  راغصلا  نم  ربكأ  ءطبب  توميو   ، طقاستيو

. ًاليوط فیثكلا  ناخدلا  ةحئارب  اّھلك  ّيحلا  ءاوجأ 
ّانك  ، ةسردملا يف   . ًةّدح غيرك  تابارطضا  تدادزا   ، تقولا رورم  عم 

فارشإ تحت  ئراوطلا  تالاح  يف  ءالخإلا  قئارط  ىلع  ّبردتن 
ّفقوتلا ّةیفیك  لوح  تاداشرإلا  ىلإ  ٍهابتناب  يغصن   ، ةذتاسألا

يف ةمالسلا  تاءارجإ  زيزعت  غيرك  رَّرق   ، كلذل  . جرحدتلاو حاطبنالاو 
، اًزھاج تابو   . ةلئاعلا يف  ءافطإلا  ةقرف  دئاق  هسفن  نَّیعف  ؛  تیبلا
، جورخلا تّارمم  ءالخإ  ىلع  ّبردتلل   ، هل ٍبئانك  يتدعاسمب 
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ّضرعتنس اّننأب  نیعنتقم  نكن  مل   . ّيَدلاو ىلإ  رماوألا  هیجوتلو 
ریضحتلا نم  ّدب  ال  ناك   . كلذ ّبنجتل  ّدعتسن  ّانك  ذإ   ، قيرحل

لبق لصن  اًمئاد  ّانك  لب  ؛  بسحف تقولا  مزتلت  مل  يتلئاع   . قبسملا
بيرق فقوم  داجيإ  لوح  قلقلا  يبأ  ّبنجي  ام   ، دّدحملا تقولا 
روثعلا نم  هّنكمي  وأ   ، ليوطلا يشملا  ةّقشم  نم  هیفعي  ةرّایسلل 
روضحل  ، تاّجردملا دحأ  يف  هیلإ  لوصولا  لھسي  دعقم  ىلع 

يف انھ : سردلا  ناك   . غيرك اھیف  كراشي  يتلا  ّةلسلا  ةرك  تايرابم 
. هیلع ردقت  ام  يف  ّمكحتت   ، ةایحلا

. ةلمتحُملا بورھلا  قرط  ربع  ضكرن  ّانك   ، ٍلافطأكو  ، ةياغلا هذھل 
، ةقيدحلا يف  ةنايدنسلا  ىلإ  ةذفانلا  نم  زفقلا  ىلع  انتردق  ربتخن 
نأ نكمي  ام  ّلیختن  ّانك   . قيرح بوشن  لاح  يف  راج  حطس  ىلإ  وأ 
يف ءابرھك  سامت  لصح  وأ   ، خبطملا يف  تويز  تلعتشا  ول  لصحي 
ىلع غيركو  انأ  قلقنل  نكن  مل   . ءامسلا نم  ةقعاص  انتتأ  وأ   ، وبقلا

، مجحلا ةلیئض  تناك  يھف  ؛  ئراط يأ  ثودح  لاح  يف  يّمأ 
، لفطل اًذاقنإ   ، اھناكم نم  ةرّایس  عفر  ىلع  اّمبر  ةرداقو   ، ةطیشنو

ةقاعإ ناك  هیلإ  ّقرطتلا  انیلع  َبُعص  ام   . اھيدل نیلانيردألا  عفترا  اذإ 
ٍةذفان نم  زفقلا  هتعاطتسا  يف  نكي  مل  ّهنأ  حضاولا  نمف  يبأ :

. نینس ذنم  ضكري  هرن  مل  اّننأ  ةصاخب   ، انلثم
نل انذاقنإ  َّةیلمع  نأب  نیقي  ىلع  ّانك   ، رومألا تّمزأت  لاح  يف 

نويزفلتلا ةشاش  ىلع  اھدھاشن  يتلا  مالفألا  اھّروصُت  امك  ثدحت 
، هیفتك ىلع  انلمحیس  يذلا  صخشلاف   . ةسردملا نم  ةدوعلا  دعب 
اذإو  . يبأ نوكي  نل  نامألا  ئطاش  ىلإ  انب  ربعيو   ، ّةیلقرھ ٍةسالسب 
نم لوطأ  حبصیس  غيرك  ّنأ  عمو   . غيرك وھف   ، كلذ لعفیس  دحأ  ناك 

نیلجربو  ، نیتّقیض نیفتكب  ًاليزھ  اًدلو  كاذنآ  ناك  ّهنأ  ّالإ   ، اًقحال يبأ 
هنم ّبلطتت  اھعنصي  دق  ةلوطب  ّيأ  ّنأ  كردأ  ّهلعلو   ، نیتفیحن نیتليوط 
لالخ تالامتحالا  أوسأ  ّلیختي  غيرك  أدب   ، اذھل  . ّبردتلا ةلصاوم 
يعولا َدَقَف  ّهنأك  ضرألا  ىلع  دّدمتلاب  يبأ  رمأیف   ، ّةیلئاعلا انتابيردت 

. قيرحلا ناخد  ریثأتب 
كلذ لعفتس  لھ   » ، هسأر ّزاھ  اً لوقي  يبأ  ناك   ،« يھلإ اي  »

!«. ؟ اًّقح
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كلذ ًايّدحتم  هتایح  شاع   . اًزجاع نوكي  نأ  اًداتعم  يبأ  نكي  مل 
يف ریتاوفلا  عفدو   ، ديدش ٍبأدب  انترایّسب  ىنتعاف   . تاّذلاب موھفملا 
بَّیغتي ملو   ، هب ّملأ  يذلا  ءادلا  نع  ّطق  ثّدحتي  ملو   ، دّدحملا تقولا 

اًمود نوكي  نأ  يبأ  ّبحأ   ، سكعلا ىلع   . هلمع نع  اًدحاو  اًموي 
، ًاّيدسج هلعف  عطتسي  مل  امو   . نورخآلا اھیلإ  دنتسي  يتلا  ةرخصلا 

ةرئادلل ٍسیئرك  هلمعب  عتمتسي  هلعج  ام  ؛  ّيونعملا معدلاب  هضَّوع 
بصنملا اذھ  لغش   . ةنيدملا يف  ّيطارقميدلا  بزحلل  ّةیباختنالا 

اًّعقوتم ناك  بزحلا  ةنیكامل  صلخملا  لمعلا  ّنأ  اًصوصخ   ، تاونس
رخآب وأ  لكشب  رطضا  ول  ّىتح   . ةنيدملا يّفظوم  نم  رخآب  وأ  لكشب 

، يّمأ ةریح  راثأ  يذلا  رمألا   ، ّهبحأ يبأ  ّنأ  ّالإ   ، لمعلا كلذ  ءادأ  ىلإ 
لالخ  ، تارايزب موقي  ناك   . هبَّلطت يذلا  ليوطلا  تقولا  ىلإ  اًرظن 
ًابلاغو  ، نیبخانلا روھمج  دّقفتل  ةبيرقلا  ءایحألا  ىلإ   ، عوبسألا ةلطع 
ّجعت عراوش  ربع  يشمنو  ةرّایسلا  نكرن  ّانك   . ٍّددرتب هقفارأ  تنك  ام 

وأ  ، رھظلا ةبدودحم  ًةلمرأ  بطاخنل  ّفقوتنف   ، ةعضاوتملا خاوكألاب 
باب فلخ  نم  ّةراملا  بقاريو  ةّعج  ةجاجز  لمحي  مخض  ٍشركب  ًالماع 

هتماستباب يبأ  ةيؤرب  نودعسي  صاخشألا  ءالؤھ  ناك  ام  ًابلاغ   . هتیب
. هاصع ىلع  اًئّكتم   ، ةضيرعلا

«. لَّضفت  ، ّةراس ةأجافم  نم  اھل  اي   » نولوقي اوناك   ، !« رزيارف اي  ًالھأ  »
اّننأ ينعت  تناك  ذإ   ، ّيلإ ةبسنلاب  اًّراس  اًربخ  تاوعدلا  هذھ  نكت  مل 
ىلع ّينم  عیضي  فوس  هلماكب  تبسلا  موي  ِرھظ  دعب  ّنأو   . لخدنس
عمتسي امنیب   ، بآ نفسلا  برشأ  خبطم  ةلواط  مامأ  وأ   ، ةنفع ٍةبنك 

ىلإ اھعفریس  يتلا  مھاواكش –  ىرحألاب  وأ  مھئارآ –  ىلإ  يدلاو 
ّقلعتت ًةلكشم  يناعي  ام  ٌصخش  ناك  امدنعو   . ّةینعملا تاھجلا 

، عراشلا طسو  ةرفح  نم  رّمذتي  وأ   ، جلثلا فرج  وأ   ، ةمامقلا عمجب 
مامتھاب نورعشي  سانلا  لعج  هفدھ  ناك   . مامتھاب يغصي  يبأ  ناك 

يف مھتيوصت  ىلع  كلذ  سكعني  نأو   ، مھب نّییطارقميدلا 
مل يدلاو  ّنأ  وھ   ، يئایتسا ّببسي  ناك  امو   . ةیلاتلا تاباختنالا 
، يبأ رظن  ةھجو  نم   ، تقولاف  . ّطق مالكلا  يف  مھنم  اًدحأ  لجعتسي 
روص مامأ  ًاباجعإ  هسأر  ّزھي  ناك   . نيرخآلل اھيدھت  ةنیمث  ًّةيدھ  ناك 
نع ةّلصفملا  مھريراقتو  مھترثرث  ربصب  لّمحتيو   ، مھدافحأ
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نع مھاواكش  هعامس  ىدل  هسأرب  ئمويو   ، ّةیّحصلا مھتالكشم 
ّنھتویب رداغن  امیف  تّانسملا  ءاسنلا  نضتحي  ناك   . ّةیلاملا ةقئاضلا 

. ّهلح نكمُي  ام  ّلحیل  هدھج  ىراصق  لذبیس  ّهنأ  اًّدكؤم   ، اًریخأ
ناكو  . نيرخآلا ىلع  اھب  دوعي  يتلا  ةدئافلاب  اًمامت  اًعنتقم  يبأ  ناك 
يتلا تانيرمتلا  لالخو   ، اذھل  . هیلإ ةبسنلاب  رخف  ةاعدم  رمألا  اذھ 
نكي مل   ، قيرح بوشن  لاح  يف  ّفرصتلا  ةیفیك  ىلع  اھب  موقن  ّانك 
مل وھ   . ّةیضارتفا ةمزألا  تناك  نإو  ّىتح   ، ٍدجم ریغ  ودبي  نأ  بحي 
َدقاف هب  رمألا  يھتني  نأك   ، دحأ ىلع  اًئبع  نوكي  نأ  يف  اًدبأ  بغري 

، انیلإ ةبسنلاب  ّمھم  رمألا  ّنأ  كردأ  ّهنكل   . ضرألا ىلع  ىًقلم  يعولا 
هنم بلطن  ّانك  امدنعو   . صوصخلا هجو  ىلع  غيرك  ىلإ  ةبسنلابو 
هیتبكر ىلع  لزني   ، اًحزامم كلذ  لعفي  ناك   ، ضرألا ىلع  دّدمتلا 
ةفرغ ةداّجس  ىلع  هرھظ  ىلع  دّدمتیف   ، هترّخؤم ىلع  ّمث   ، ًّالوأ
رمألا تدجو  يتلا  يّمأ –  عم  تارظنلا  لدابتي  ناكو   . ةشیعملا

!«. نیَّیقشلا نيَدلولا  نيذھل  اي  : » لوقي ّهنأك  اًكحضم – 
ماكحإب هب  ناكسمت  غيرك  ادي  امیف   ، اًدّھنتم هینیع  ضمغي  ناك  ّمث 

 – ّرجي وھو  غيرك  بقارن  يّمأو  تنك   . ذاقنإلا ّةیلمع  ءدبل  هیفتك  نم 
میحجلا ربع  اًمارغولیك  ىلاوح 80  حضاو –  ٍّرثعتو  ریبك  ٍدھجب   

اًریخأ هب  لصيو   ، ةبنكلا نم  دعتبي   ، قھارم ةّلیخم  يف  لعتشملا 
. جردلا علطم  ىلإ 

قلزني يبأ  دسج  لعجي  نأ  هناكمإ  يف  ّنأ  غيرك  ّروصت   ، كانھ نم 
ّنكل  . نامألا ّرب  ىلإ  هنمو   ، يبناجلا بابلا  ىلإ  هب  لصیل   ، جردلا ىلع 
ءزجلا اذھ  ىلع  ّبردتلاب  غيركل  حامسلا  اًمود  ضفري  ناك  يبأ 
ىلع ّرصيو   ،« نآلا اذھ  يفكي  : » ًالئاق  ، ٍفطلب ضرتعیف   ، ریخألا
نیب  ، نكلو  . جردلا ةروانم  غيرك  ّلھتسي  نأ  لبق  هیمدق  ىلع  فوقولا 
ًالھس كلذ  نوكي  نل  رومألا : تّحضوت   ، ریبكلا لجرلاو  ریغصلا  لجرلا 
ّهنأ ّالإ   . ّانم ّيأ  وجني  نأ  يف  اًعبط  تانامض  الو   ، رمألا ناك  ًاّيأ  اًحيرم  وأ 

. ٌّةطخ ّلقألا  يف  انيدل  تناك   ، لاوحألا إوسأ  يفو 
رثكأو  ، عمتجملا ىلع  اًحاتفنا  رثكأ  اًنئاك  ّلوحتأ  تنك   ، اًديور اًديور 

يتمواقم تشالت  دقف   . يجراخلا ملاعلا  ةھجاومل  اًدادعتسا 
يتلا ةليوطلا  تاعاسلا  لضفب   ، ام ٍّدح  ىلإ   ، ىضوفلل ةيوفعلا 
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لالخ اھب  انمق  يتلا  تاھزنلاو   ، هتالوج يف  يبأ  ةقفرب  اھتیضمأ 
امدنع وأ   ، ءابرقألا نم  هب  ناھتسُي  ال  ٍددع  ةرايزل  عوبسألا  تالطع 

نم ةفیثك  ٍمویغ  طسو  ةیفلخلا  تاحابلا  ىدحإ  يف  سلجن  ّانك 
. ةديدج ءایحأ  يف  ددج  دالوأ  عم  ضكرن  امدنع  وأ   ، ءاوشلا ناخد 
يبأ ةلئاع  تّمض  امیف   ، دارفأ ةعبس  ّمضت  يمأ  ةلئاع  تناك 
يف عّمجتلا  يّمأ  براقأ  داتعا   . مھنیب اًّنس  ربكألا  وھ  ناك  ةسمخ 

، خبطلا َّنف  يّدج  ناقتإ  مھبطقتسي  بيرقلا  دياس  ثواس  تیب 
ناك  . ةحداصلا زاجلا  ىقیسومو   ، ةلصاوتملا قرولا  بعل  تايرابمو 
ملاعلا يف  اًدبأ  قثي  مل   . اًعیمج انل  ةبذاج  ّةوق  ةباثمب  دياس  ثواس 

 – مھتّحصو عیمجلا  ةمالس  ىلع  قلقلا  ديدش  هتیب –  ةبتع  َجراخ 
ماعطلاب اًعیمج  هیف  عتمتسن  ٍّوج  قلخل  اًدھج  ولأي  ال  هلعج  ام 

اًفیطل ًابلك  يّدج  ينادھأ   ، موي تاذ   . هنم دعتبن  ّالأب  ًالمآ   ، هیفرتلاو
مل  . سكر مسا  هیلع  انقلطأ   ،shepherd mutt عون نم   ، ةفرقلا نولب 
تقولا لاوط  هروزأ  تنكف   ، انتیب يف  شیعلاب  سكرل  يّمأ  حمست 

هربو يف  يھجو  ّغرمأو  ضرألا  ىلع  دّدمتأ   . دياس ثواس  تیب  يف 
ّرم اّملك  هتداعس –  نع  ریبعت  يف  هبنذ –  ةكرح  بقارأو   ، معانلا

اھسفن ةقيرطلاب  بلكلا  ّللدي  دياس  ثواس  ناك   . هبرق دياس  ثواس 
ةتماص ةلواحم  يف   ، حماستلاو ّبحلاو  ماعطلاب  اھیف : ينِلّلدي  يتلا 

. اًدبأ هكرتن  الف  انفاطعتسال  ّةداجو 
ءاجرأ فلتخم  يف   ، ءانثألا هذھ  يف   ، ترشتنا يتلا  يبأ  ةلئاع  اّمأ 

نم ةریبك  ةعومجم  تّمضف   ، وغاكیش ةنيدمل  يبونجلا  بناجلا 
بوجن ّانك   . ةضماغ مھب  مدلا  ةلص  تیقب  ءابسنأ  ىلإ  ةفاضإ   ، ءابرقألا
َةھجو دّدحأ  نأ  لواحأ  تنك   . ءانثتسا الب  اًعیمج  مھروزنل  ةنيدملا 
ثیح  ، عراوشلا يف  اھارأ  يتلا  راجشألا  ددع  لالخ  نم  انتلحر 
يبأ ناك   . راجشألا نم  اًمامت  ًةیلاخ  ودبت  اًرقف  رثكألا  ءایحألا  تناك 
هلاخب يقتلي  ناك  امدنع  هھجو  قرشأ  املاطل   . هءابرقأ عیمجلا  ربتعي 
سیفيد يماس  هیبشو   ، ّجومملا رعشلا  وذ  لیحنلا  لجرلا   ، ویلاك
ليدریف هتّمع  قشعي  ناكو   . ماودلا ىلع  ًالمث  ناك  يذلاو   ، روینوج

برق ةلَمھُم  اًققش  ّمضت  ةيانب  يف  ةینامثلا  اھدالوأ  عم  شیعت  يتلا 
عارص ّنأ   ، انأو غيرك   ، انمھف ٍّيح  يف   ،Dan Ryan Expressway
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. ةفلتخم نیناوقل  عضخي  ناك  هیف  ءاقبلا 
ال ةلحر  يف  ةعبرألا  نحن  بھذن  ّانك   ، داحآلا مّايأ  رھظ  دعب 
،Parkway Gardens هاّجتاب ًالامش  قئاقد  رشع  نم  رثكأ  قرغتست 
و  Dandy امھانیّمس نيذللا  يبأ  يَدلاو  عم  ءاشعلا  لوانتل 

نوتلراكو وردنأ   ، اًّنس رغصألا  هتخأو  هيوخأ  عمو   Grandma
ام  ، دقع نم  رثكأب  يبأ  دعب  اًعیمج  اودلو  نيذلا   ، اكسیشنرفو
يف يبأ  ادبو   . ةّمعو نیَّمع  نم  رثكأ   ، انل اًتخأو  نیَخأ  نودبي  مھلعج 

، حئاصنلا مھل  مّدقي   ، اًخأ هنم  رثكأ   ، مھل دلاولا  ىلإ  برقأ  يرظن 
، ةلیمجو ّةیكذ  اكسیشنرف  تناك   . ةجاحلا دنع  لاملاب  مھّدوزيو 
، نوتلراكو وردنأ  اّمأ   . ليوطلا اھرعش  حيرستب  ًانایحأ  يل  تحمسو 

تاحیص رخآ  ناعّبتي  اناكو   ، رمعلا نم  تّاینيرشعلا  ةيادب  يف  اناكف 
تاذ تازنكلاو  مدقلا  قوف  ةعساولا  ليوارسلا  نايدتري  اناك   . ةضوملا
عم ناجرخيو   ، دلجلا تارتسلا  ناسبلي  اناك   . ةّقیضلاو ةفقاولا  تّابقلا 

.soul power و Malcom X لثم ّةیمھأ  تاذ  رومأب  ناثّدحتيو  تایتفلا 
، ةّقشلل ةیفلخلا  ةھجلا  يف  امھتفرغ  يف  ٍتاعاس  غيركو  تیضمأ 

. امھتيرصع نم  يقتسن  نأ  لواحن 
ّلقأ ّكش  الب   ، نوسنبور رزيارف  اًضيأ  همساو   ، يّدج ةبحص  تناك 

سلجيو  ، راجیسلا نّخدي  ّةيوطلس  ّةيوبأ  ةعزن  وذ  ةلئاع  ّبر   . اًحرم
ةرشن توص  امیف  هرجح  ىلع  ةديرج  اًحتاف  حيرملا  ّهیسرك  يف 
هكولس ناك   . هبرق نويزفلتلا  زاھج  نم  ًاّيودم  ىلاعتي  ءاسملا  رابخأ 
ةبسنلاب ناك  ةایحلا  يف  ءيش  ّلك   . يبأ كولس  نع  اًّدج  اًفلتخم 

ةلاح نمو   ، مویلا نيوانع  نم  ظاتغي  ناك   . جاعزإ ردصم  يدناد  ىلإ 
 – دوسلا بابشلا  نمو   ، نويزفلتلا ةشاش  ىلع  اھاري  امك  ملاعلا 
الب  ، نوّعكستي مھاري  ناك  نيذلا  مھیّمسي –  ناك  امك   ،« زوب وب  ـ« لا  
ّلك يف  دوسلا  ةروص  هرظن  يف  نوّھوشيو   ، ّيحلا ءاحنأ  يف   ، ةدئاف
، نوفال يتّدج  هجو  يفو  امك   ، نويزفلتلا يف  خرصي  ناك   . ناكم

يلھأ يناّمس   ) . ّةیقتلا ّةیحیسملاو  ةفیطللاو  ةقیقرلا  ةأرملا 
يتّدج تناك   ، راھنلا لالخ  اھل .) اًميركت  نوسنبور  نوفال  لیشیم 

نم دعبأ  ةیحان  يف   ، ّةینيدلا بتكلا  عیبل  ةرھدزم  ةبتكم  ةرادجب  ريدت 
عونخب مَّزقتت  نأ  تضتراف   ، لمعلا تاقوأ  جراخ  اّمأ   . يبونجلا بناجلا 
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ٍةاتفك ّيلإ  ةبسنلاب  ّىتح   ، ةّریحم اھُتدجو  ةجرد  ىلإ  يدناد  مامأ 
سبنت نأ  نود  نم  هاواكش  لباو  لَّمحتتو   ، هماعط ّدعُت  تناك   . ةریغص
يتّدج توكس  يف  ءيش  ةّمث   . اھسفن نع  عافدلل  ةفش  تنبب 

. يتظیفح ریثي  ناك  يدنادل  اھعوضخو 
ىلع تّأرجت  يتلا  ةلئاعلا  يف  ةدیحولا  ُتنك   ، يّمأ ركذت  امبسح 

ذُم  ، ّةرم نم  رثكأ  كلذ  ُتلعف   . خرصي ناك  امدنع  يّدج  ىلع  ّدرلا 
يتّدج توكس  ّنأل   ، ٍةھج نم   . ةّدع تاونسب  كلذ  دعبو   ، ةریغص تنك 
هلوح عیمجلا  ّنأل   ، ةیناثلا ةھجلا  نمو   ، اًریثك ينجعزأ  اھقوقح  نع 

. يكابترا ریثي  ناك  ام  ِردقب  يدناد  تببحأ  ّينأل   ، اًریخأو  ، تمصي ناك 
ّلقأ ّنظأ  ام  ىلع  ُتنك  ولو   ، انأ هتثرو  رمأ  وھو   ، هدانعب ُتررقأ  دقف 
تاظحل يف  هحملأ  تنك   ، يدناد يف  اًقیقر  ًابناج  اًضيأ  ُتدجو   . ةّدح

فرط ىلع  سلجأ  امدنع  نانحب  يتبقر  كرفي  ًانایحأ  ناك   . ةّنیعم
ّلزي امدنع  وأ   ، كحضم ءيشب  يبأ  ّهوفتي  امدنع  مستبي  وأ   ، ّهیسرك
ناك نإ  ام   ، نكل  . ام راوح  لالخ  ةدّقعم  ٍةملكب  دالوألا  دحأ  ناسل 

. ديدش بضغب  ّملكتلا  دواعي  ىتح   ، ٌءيش هجعزي 
وأ  ، هل لوقأ  تنك   ،« يدناد اي   ، عیمجلا هوجو  يف  خارصلا  نع  َّفُك  »
ىلإ كبضغي  يذلا  ام   » فیضأ ام  ًابلاغو   ،« يتّدج عم  ًایساق  نكت  «ال 

«. ؟ ةجردلا هذھ 
هكرت  ، دحاو ٍنآ  يف  اًدّقعمو  ًاطیسب  لاؤسلا  اذھ  نع  باوجلا  ناك 
ىلع ّدر  اً ءایتساب  هیفتك  ّزھي  ناك   . ةباجإ نود  نم  هسفن  يدناد 

، تیبلا ىلإ  انتدوع  دعب   . هتديرج ةءارق  ىلإ  كلذ  دعب  دوعيو   ، يلّخدت
. هتاّفرصت ریسفت  نالواحي  يادلاو  ناك 

، ةیبونجلا انيالوراك  ةيالو  يف   Low Country ةقطنم نم  يدناد 
دیبعلا نم  فالآلا  لمع  ثیح   ، نواتجروج إفرم  راوج  يف  أشن  دقو 
نومكارُيو  ، َةلْینلاو زرلا  لیصاحم  نودصحي   ، ةعساش عرازم  يف 

ةلئاعل اًدیفح  ماعلا 1912،  دولوملا   ، يّدج ناك   . مھیكلامل تاورثلا 
نم تفَّلأت  ةلئاع  يف  ربكألا  َنبالاو   ، ةنحطم لماعل  اًنباو   ، دیبعلا نم 
هیلع قِلطُأ   ، ةھيدبلا عيرسو  ًاّیكذ  ًالفط  ناك  ّهنألو   . دارفأ ةرشع 
لوخدلا فدھ  اًركبم  هینیع  بصن  يّدج  عضو  روسیفوربلا .»  » بقل

ةریقف ةلئاع  نمو  ةرشبلا  دوسأ  نكي  مل  ّهنكل   . ةعماجلا ىلإ 
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دعب ریبكلا .» داسكلا   » ةبقح يف  عرعرت  نأ  فداص  لب   ، بسحف
عیطقتل لمعم  يف  لمعلل  يدناد  بھذ   ، ةيوناثلا يف  هّجرخت 

يف ءاقبلا  ّررق  ول  ّىتح   ، هتارایخ ةحورم  ّنأ  اًكردم  ناك  ذإ   ، باشخألا
رطاخ  ، هباوبأ لمعملا  قلغأ  امدنعو   . اًدبأ عّستت  نل   ، نواتجروج
ّةفاك نّییكریمألا  نّییقيرفألاك   ، وغاكیش ىلإ  ًالامش  لاقتنالاب  يّدج 
نیح  ،« ىربكلا ةرجھلا  فَرعُي بـ« تاب  ام  ىلإ  ّمضنا   . هلیج ءانبأ  نم 

ّةیلامشلا ندملا  ىلإ  بونجلا  نم  دوسأ  نیيالم  ّةتس  رجاھ 
، ّيرصنعلا داھطضالا  نم  ًابرھ   ، دوقع ةسمخ  ىدم  ىلع   ، ةریبكلا

. ّيعانصلا عاطقلا  يف  فئاظو  ىلع  لوصحلا  ىلإ  ًایعسو 
لصو يذلا   ، يدناد دَجَول  يكریمأ » ملح   » ةياكح هذھ  تناك  ول 
هقيرط ّقشو  ةّدیج  ًةفیظو   ، تّاینیثالثلا ةيادب  يف  وغاكیش  ىلإ 
بعصلا نم  ّهنأ  نَّیبت  ذإ   ، اًمامت اًفلتخم  ناك  عقاولا  ّنكل   . ةعماجلا ىلإ 

ىلإ اًرظن  ةدودحم  تناك  ةریخألا  هذھ  ّنأ  وأ   ، فئاظو ىلع  لوصحلا 
نولّضفي اوناك  وغاكیش  يف  ىربكلا  عناصملا  يف  نيريدملا  ّنأ 

هّجتا  . نّییكریمألا نّییقيرفألا  لاّمعلا  ىلع  نیّیبوروألا  نيرجاھملا 
ّبترف  ، اھیلع لوصحلا  عاطتسا  يتلا  لامعألا  ةسرامم  ىلإ  يدناد 
فرِحلا سرامو   ، نوحصلا َلسغو   ، غنیلوبلا ةلاص  يف  ريراوقلا 
ّىلختو  . اًّجردت  ، هتاّعلطت ىوتسم  يدناد  ضَّفخ   . ّرح ٍریجأك  ةدّدعتملا 
ًاّیئابرھك حبصیل  ّبردتلا  يف  رَّكفو   ، ةعماجلا يف  ةساردلا  ةركف  نع 
حبصت نأ  َتدرأ  اذإف   . ةعرسبو  ، اًضيأ طِبحُأ  كلذ  ّنكل   . كلذ نع  اًضوع 

ٍّيأ يف  اًكّابس –  وأ   ، اًراّجن وأ   ، ذالوفلل ٍعنصم  يف  ًالماع  وأ  ًاّیئابرھك – 
ىلع لوصحلا  كیلع  بَّترت   ، وغاكیش يف  ةریبكلا  لمعلا  عقاوم  نم 
نم ةقحاسلا  ةیبلغألاك  ّكنإف –   ، دوسأ ًالجر  َتنك  نإو   . ّةیباقن ةقاطب 

. اھیلع لوصحلا  نم  ّنكمتت  نل  دوسلا – 
نّییقيرفألا نم  لایجأ  َرئاصم  زییمتلا  نم  عونلا  اذھ  َرَّیغ 

نم ّدحف   . يتلئاع يف  لاجرلا  نم  ٌرثك   ، مھیف نمب   ، نّییكریمألا
، دياس ثواسل  حَمسُي  مل   . مھتاحومط يلاتلاب   ، مھصرفو مھلیخادم 
، اًتباث ًابتار  حنمت  يتلا  ىربكلا  ءانبلا  تاشرو  يف  اًراّجن  لمعلاب   ، ًالثم

ةباقن ىلإ  مامضنالا  نم  ّنكمتي  مل  ذإ   ، دمألا ةليوط  تاعورشم  يف 
كّابسك هتنھم  نع   ، يبور جوز   ، يریت ّمعلا  ّىلخت  امك   . لاّمعلا
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. تاراطقلل ّطخ  يف  اًمَدختسُم  لمعلا  ىلإ  ّرطضاف   ، هتاذ ببّسلل 
نم ّنكمتي  مل  يذلا   ، يّمأ ةھج  نم   ، تِیب ّمعلا  اًضيأ  كانھ  ناكو 
ةدایق ىلإ  ّرطضاو   ، ةرجألا تارّایس  يقئاس  ةباقن  يف  لّجستلا 
يف نوشیعي  نيذلا  بّاكرلا  اھب  ّلقي   ، ةصَّخرم ریغ  ةرجأ  ةرّایس 
ةداع اھیلإ  بھذت  يتلاو ال   ، ّيبرغلا بناجلا  يف  ًانامأ  ّلقألا  ءازجألا 
ءايوقأ  ، ءاكذلا ّيداح  ًالاجر  اوناك  ءالؤھ  ّلك   . ةصَّخرملا ةرجألا  تارّایس 
بتاوربو ةتباث  فئاظو  ىلع  لوصحلا  ّقح  اومرُح   ، ةینبلا ثیح  نم 

ىلإ مھدالوأ  لاسرإو   ، تویبلا ّكلمت  نم  مھعنم  يذلا  رمألا   ، ةّدیج
اًمامت كلذ  يعأ  مھملآ –  دقل   . دعاقتلا ةلحرمل  راّخدالاو   ، تاعماجلا
حمست اّمم  ىندأ  فئاظو  يف  مھنكامأ  اوحواري  نأو   ، ًابناج اوَقلُي  نأ  – 

يف طاوشأب  مھنوزواجتي  اًضیب  ًالاجر  اوري  نأو   ، مھُتالّھؤم مھل 
تاذ نوحبصي  دق   ، نیئدتبم نیّفظوم  اوّبردي  نأو   ، لمعلا يف  ةیقرتلا 
ةجردبو  ، ّلقألا يف  مھنم  ّلك  لخاد  كلذ  ّدلو  دقل   . مھءاسؤر موي 

كیلإ رظني  فیك  فرعت  تنأف ال  ةقثلا : مادعناو  ةمقنلاب  اًروعش   ، ٍةریبك
. نورخآلا

ذإ  ، لماكلاب ةّئیس  نكت  مل  ةایحلاف   ، يدنادب قَّلعتي  ام  يف  اّمأ 
نم ّيبونجلا  بناجلا  يف  ةسینك  دایترا  ءانثأ  يتّدج  ىلإ  فَّرعت 
جمانرب ربع   ، فاطملا ةياھن  يف   ، لمع ىلع  رثعو   ، وغاكیش

Works Progress ةیمست هیلع  تِقلطأ  يلاريدیف  ّيموكح 
ةرھملا ریغ  لاّمعلل  فئاظو  َنّمأ  ةثاغإ  جمانرب  وھو   ،Administration
ىضمأ  ، اًقحال داسكلا .» ةبقح   » لالخ  ، ةّماعلا ءانبلا  تاعورشم  يف 

نأ لبق   ، ديربلا ةرئاد  يف  ٍلماعك  هرمع  نم  ةنس  نیثالث  يدناد 
ىلع خارصلا  تقولا  كلذ  ّلك  هل  حاتأ  ام   ، ّيرھش بتارب  دعاقتي 
سلجي وھو   ، نويزفلتلا ةشاش  يف  زوب » وب  ـ« لا دوسلا  بابشلا 

. حيرملا ّهیسرك  ىلع 
، هلثم نّییطابضناو  ءایكذأ  دالوأ  ةسمخ  يدناد  ّىبر   ، ةياھنلا يف 
نم ًةداھش   ، هدالوأ بیترت  يف  ةیناثلا  ةنبالا   ، ينیمون تلمح  ذإ 

، راطق َبقارم  وردنأ  لمعو   . درافراھ ةعماج  نم  لامعألا  ةرادإ  ّةّیلك 
ًةريدم تلمعف  اكسیشنرف  اّمأ   . اًسدنھم نوتلراك  حبصأ  امنیب 
ىلإ كلذ  دعب  تّلوحتو   ، ةّنیعم ٍةرتفل  تانالعإلا  لاجم  يف  ّةیعادبإ 
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يدناد ّنكمتي  مل   ، كلذ عم   . ّةیئادتبالا ةلحرملا  يف  ٍةّسردم  لمعلا 
عم شاع  لب   ، هتاحومطل لامكإك  هدالوأ  تازاجنإ  ىلإ  رظنلا  نم 
لالخ  ، دحأ موي  ّلك  ىرن  ّانك  امك   ، ةّمطحملا همالحأ  سجاوھ 

.Parkway Gardens يف ءاشعلا 
نإف  ، ةبعص اھنع  ةباجإلاو  يدناد  ىلع  ةیساق  يتلئسأ  تناك  نإ 

ّةصاخلا يتایح  يف  هجاوأ  تأدب  دقف   . كلذك يھ  ةریثك  ةلئسأ 
ٍةاتف ال نم  اھنم  ٌدحاو  ءاج   . ةلوھسب اھنع  ةباجإلا  عیطتسأ  ةلئسأ ال 

نبعلي ّنك  يتاوللا  تادیعبلا  تابیسنلا  ىدحإ  يھ   . اھمسا ركذأ 
ىلع عقي  يذلا   ، يدلاو ةّمع  خوك  نم  ّةیفلخلا  ةحابلا  يف  انعم 

صاخشألا نم  ةاتفلا  كلت  تناك   . برغلا ىلإ  انلزنم  نم  ةفاسم 
امنیبو  . ةرايزلل يلھأ  بھذي  امدنع  نورھظي  اوناك  نيذلا  نيریثكلا 
غيركو ُتنك   ، خبطملا يف  نوكحضيو  ةوھقلا  نوفشتري  رابكلا  ناك 
نيذلا دالوألا  عم  جراخلا  يف  عمتجنف   ، ًايزاوم اًدھشم  ّيدؤن 
لماعتلا عیمجلا  ىلع  بَّترت  ذإ   ، ًانایحأ اًجرحم  عضولا  ناك   . مھوقفار

ًابلاغ  . اًعيرس لوزي  جارحإلا  ناك   ، ماع لكشب   ، نكلو  ، ةضورفم ٍةلامزب 
. ّةلسلا ةركل  ةارابم  يف  طرخنیل  راظنألا  نع  ىراوتي  غيرك  ناك  ام 
يف ةكراشملا  لواحأ  وأ   ، نَیلبحلا ىلع  زفقلا  ةبعل  ىلإ  انأ  ُّمضنأو 

. حرم طاشن  ّيأ 
دنع ُتسلج   ، ًابيرقت ةرشاعلا  يف  ُتنك  امدنع   ، ّيفیص موي  تاذ 
ّانك  . ّينس لثم  يف  تایتفلا  نم  ةعومجم  عم  ثّدحتأ   ، ىنبم لخدم 
كانھ سلجنو   ، ةریصقلا ليوارسلا  يدترنو   ، انرئافض دقعن  اًعیمج 
نأ نكمملا  نم  ناك  ؟  ثّدحتن ّانك  َّمع   . بسحف تقولا  ةیضمتل 
ةيرق نع  وأ   ، ّانم ربكألا  انتوخإو   ، ةسردملاك  ، ءيش ّيأ  نع  ثّدحتن 

. ضرألا يف  لمن 
، ةیناثلا ةجردلا  نم  ةبيرق  تایتفلا –  ىدحإ  ّيلإ  تتفتلا   ، ّةرم
ّةداح ةربنب  ينتلأسو   ، ّةیبناج ةرظنب  ينتقمرو  ةعبارلا –  وأ  ةثلاثلا 

!«. ؟ ءاضیب ةاتف  لثم  نیّملكتت  اذامل  : » ام اًعون 
ٍّدحت وأ   ، ةناھإ لكش  يف  يتأي  نأ  نم  فدھلاو   ، ّداح اً لاؤسلا  ناك 
ناك ءيشل  ةاون  ًالماح   ، ّةيّدج ةيواز  نم  ردص  اًضيأ  ّهنكل   . ّلقألا يف 
نیملاع نم  ناتیتآ  ّانك  اّننكل   ، ىبرق ةلص  انطبرت  تناك   . انیلكل اًكبرم 
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. نیفلتخم
تحّمل اّھنأ  ّدرجم  ةمدصلا  اھؤلم  ةربنب  تلق   ،« كلذك ّملكتأ  انأ ال  »
قيدحت ةقيرط  نم  يزخلاب  ساسحإ  ينرمغ  نیح  يف   ، كلذ ىلإ 

. يب تايرخألا  تایتفلا 
لمتحي رمألا  نكي  مل   . هیلإ يمرت  ةاتفلا  تناك  ام  ُتمھف  يّننكل 
ةقيرطب ًالعف  ّملكتأ  ُتنك  دقل   . ّوتلل هتركنأ  دق  تنك  نإو   ، راكنإلا
اخّسر يادلاو  ناك   . غيرك لعف  كلذكو   ، يبراقأ ضعب  نع  ةفلتخم 

 » نم ًالدب  « going لوقن «  نأك   ، میلسلا ءاقلإلاب  مازتلالا  ّةیّمھأ  انیف 
، انتاملك ظفل  لمكتسن  نأ  اناّملع  «. ain’t ال «  « isn’t لوقنو «  « goin
Encyclopaedia Britannica ةعومجمو اًسوماق  انل  ايرتشا  امك 
دحأ ىلع  اھاعضوو   ، بھذلا نوللاب  ةروفحملا  اھنيوانعب  ةلماكلا 
يادلاو ناكو   . انتّقش ىلإ  يضفي  يذلا  جردلا  علطم  دنع  فوفرلا 
حرطن ّةرم  ّلك  يف  باوجلا  ىلع  روثعلل  بتكلا  هذھ  ىلإ  اننالیحي 
اًضيأ يدنادل  ناك   . ّةیخيرات ةعقاو  وأ  ٍموھفم  وأ  ٍةملك  نع  ًالاؤس  اھیف 
عاّبتا ىلع  اّنثحيو   ، ّةقدب ّةيوغللا  انءاطخأ  حّحصي  ناك  ذإ  انیف  ریثأت 

نأ ةركفلا  تناك   . ءاشعلا ىلإ  انبھذ  اّملك   ، میلسلا ظفللا  لوصأ 
مل  . هیلع انوعّجشو  كلذل  يلھأ  طَّطخ  دقل   . انسفنأب يقترنل  ّقوفتن 
نأ ّانم  اودارأ  لب   ، بسحو ءایكذأ  نوكن  نأ  ىلع  ّانم  بولطملا  رصتقي 
. انمالك ةقيرط  يف  كلذ  ّرثأ  دقو  ٍرخفب –  اننكسي  نأ  انءاكذ –  كلتمن 

مالكلاف  . اًضيأ ًاّیلاكشإ  نوكي  نأ  نكمملا  نم  ناك  رمألا  ّنأ  دیب 
َربتعُي ناك  ضعبلا –  لوقي  امك   ،« ءاضیبلا  » ةقيرطلا ةّنیعم –  ٍةقيرطب 

، ةّدع تاونس  دعب   . انتفاقثل اًراكنإ  ىرخأب  وأ  ةقيرطبو   ، اًرورغ وأ  ًةنایخ 
ةرشب اذ  ضعبلا  هاري  يذلا  لجرلا  هتّجوزتو –  كاراب  تلباق  امدنع 

، ةنكاد ةرشب  وذ  ّهنأ  ىلع  رخآلا  ضعبلا  هیلإ  رظني  امنیب   ، ةحتاف
Ivy تاعماج يف  سرد  ياواھ  نم  دوسأ  ٍلجرك  ثّدحتي  يذلاو 
يف ىطسولا  ةقبطلا  نم  ءاضیب  ةلئاع  هّتبرو   ، ةقومرملا  League
نطولا ىوتسم  ىلع  دّسجتي  كابترالا  اذھ  ىرأ  تنك  ساسناك – 
ةجاحلا كلت  ظحلأ  تنك   . ءاوس ٍّدح  ىلع  دوسلاو  ضیبلا  نیب 
طابحإلا سملأو  هّتینثإ  نمض  صخشلا  ةعضوم  ىلإ  ةّساملا 

امابوأ كاراب  ىلإ  اكریمأ  تَھَّجو  دقل   . كلذ ةبوعص  ةجیتن  لصاحلا 

٥٥ www.jadidpdf.com



تاذ  ، اھنم ةلفغ  يف   ، كلت يتبيرق  ّيلإ  اھتَھَّجو  يتلا  اھتاذ  َةلئسألا 
؟ ِكیف قوثولا  يناكمإ  يف  لھ  ؟  هیلع نيدبت  ام  ِتنأ  لھ  موي :

عم يمالك  نم  ّلقأ  نأ  لواحأ  مویلا  كلذ  نم  ىّقبت  ام  تیضمأ 
ىرت نأ  اًضيأ  اھتدرأ  يّننكل   . اھّتیناودع ينتطبحأ  نأ  دعب   ، يتبيرق
بعصلا نم  ناك   . ام ةزیمب  حّجبتلا  لواحأ  ال  يّننأو   ، ةقداص يّننأ 
ءادصأ عمسأ  تنك   ، ءانثألا هذھ  يف   . هلعف يغبني  ام  فرعأ  نأ  ّيلع 
ىلإ يغصأو   ، بيرقلا خبطملا  يف  رابكلا  نیب  ةرئادلا  ثيداحألا 
ُبقارأو  ، ةحابلا ءاحنأ  يف  بخصو  ةلوھسب  ّددرتت  يلھأ  تاكحض 

يف نایبصلا  نم  ةعومجم  عم  ةیماح  ةبعل  يف  اًكمھنم  يخأ 
انأ اھو   . انأ َيادع  ام   ، جمدنم ّلكلا  ّنأ  يل  ادبو   ، رواجملا عراشلا 
كردُأو  ، ةظحللا كلت  يف  هتشع  يذلا  جاعزنالا  مویلا  دیعتسأ 
يذلا ناكملا  عم  هیلع  َتنأ  ام  ةمَءاوم  يف  ّةیلومش  رثكألا  يّدحتلا 

، ُتنك يّننأ  اًضيأ  كردُأو   . هیلإ باھذلا  ديرت  يذلا  ناكملاو   ، هنم َتیتأ 
. يسفن نع  ریبعتلا  ىلع  دعب  ةرداق  ریغ   ، كاذنآ
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ّنأ امبو   . ءادغ ةحارتسا  ةلماك  ةعاس  ذخأن  ّانك   ، ةسردملا يف 
ّلك اًریس  باھّذلا  ُتدتعا   ، اًّدج ةبيرق  انتّقشو   ، لمعت نكت  مل  يّمأ 
الب ثّدحتن  نحنو   ، تایتف سمخ  وأ  عبرأ  ةقفرب   ، تیبلا ىلإ  موي 
،Jacks ـ لا بعلل  خبطملا  ضرأ  ىلع  دّدمتلل  تاّدعتسم  ّانك   ، ّفقوت

يّمأ ّعزوت  امنیب   ،All My Children ينويزفلتلا جمانربلا  ةدھاشمو 
يتایح لاوط  ينقفارتس  ةداع  كلذ  ّلكش   . انیلع تاشيودنسلا 
نّعتمتي يتاوللاب  ينطبرت  ةنیتم  ٍتاقادصب  يسفن  طیحأ  نأ  يھو 

. ّةيوثنألا ةمكحلا  هُدامع  اًنمآ  اًذالم  نّلكشي  ذإ   ، ةیلاع تايونعمب 
موي ّلك  حابص  انعم  ىرج  ام  ُّللحن  انك   ، هذھ ءادغلا  ةحارتسا  لالخ 
نمو ةذتاسألا  تاّفرصت  نم  انجعزأ  ام  ىلع  ُّقلعنو   ، ةسردملا يف 
يف اّننأك  اًعم  انءارآ  انّلكش   ، بلاغلا يف   . ّةلمملا ضورفلا  ضعب 
نأشب تاّددرتمو  نوسكاج 5 »  » ةقرفب ةّدشب  تابجعم  ّانك   . ةنجل

مل نكلو   ، تثدح دق  تیغرتوو »  » ةحیضف تناك  زدنومزوأ .»  » ةقرف
نوثّدحتي صاخشأ  ىلع  انرظن  يف  ترصتقا  دقف   . ّانم ٌدحأ  اھمھفي 

تناك يتلا  ةنيدملا   ، يس يد  نطنشاو  يف   ، تانوفوركیم يف 
. ضِیبلا لاجرلاو  ضِیبلا  ينابملاب  ةئیلمو  ًةدیعب  كاذنآ  انیلإ  ةبسنلاب 
ًةذفان اھل  حاتأ  يذلا  اندوجوب  ةدیعس  يمأ  تناك   ، تقولا كلذ  يف 
تناك  ، رثرثنو لكأن  يتاقیفرو  تنك  نیح  يفف   . انملاع ىلع  ةلھس 
يغصت يھو  ّةیلزنملا  لامعألا  ضعبب  لغشنتو  ءودھب  انلوح  ًابلاغ 

يف نيروشحم  صاخشأ  ةعبرأ  يتلئاع –  يف   . اھلوقن ةملك  ّلك  ىلإ 

٥٧ www.jadidpdf.com



نم ٍلكش  ّيأب  ّعتمتن  نكن  مل  اًّعبرم –  اًرتم  نع 85  ّلقت  ةحاسم 
أدب يذلا  غيركف  ؛  اًّمھم  ، ةّنیعم ٍنایحأ  يف   ، رمألا ناك   . ّةیصوصخلا

، ماّمحلا يف  ّةیفتاھلا  هتاملاكم  يرجُي  راص   ، تایتفلاب ّمتھي  ةأجف 
. ةلاصلا ربع  خبطملا  نم  فتاھلا  طيرش  ّدتمیف 

نیب  Bryn Mawr فینصت حجرأت   ، وغاكیش سرادم  ىلإ  ةبسنلاب 
ّيقرعلا زرفلا  لُصاَوت  ببسبف   . ةّدیج ةسردمو  ةّئیس  ةسردم 

أدب  ، تّاینیعبسلا ةرتف  لالخ   South Shore ةقطنم يف   ، ّيداصتقالاو
ىدحإ يفو   . ماع ّلك  اًرقف  رثكأو  اًداوس  رثكأ  نوحبصي  بّالطلا 

لقن ىلإ  تعد  جمد  ةكرح   ، ةنيدملا ىوتسم  ىلع  تأشن   ، تارتفلا
ّنكل  . ّيقرعلا نزاوتلا  قیقحت  ةیغب  ىرخأ  ىلإ  ةسردم  نم  بّالطلا 

، حاجنب ةركفلا  اوبراح   ،Bryn Mawr ةسردم يف  بّالطلا  يلاھأ 
. ةسردملا نیسحت  يف  لاومألا  فرص  لضفألا  نم  ّنأ  ةّجحب 
، ةكلاھتم قفارملا  تناك  اذإ  اّمع  ةركف  ىندأ  كلمأ  نكأ  مل   ، ٍةلفطك
. اًئیش ينعي  ةسردملا  يف  ضیبلا  لافطألا  دادعأ  صقانت  ناك  وأ 
. نماثلا ّفصلا  ّىتح  ةضورلا  نم  اًءدب  فوفصلا  ةسردملا  تنّمضت 
يف عبطنا  دق  نوكیس  ىلعألا  فوفصلا  ىلإ  لصأ  امدنع   ، يلاتلاب
يف ةعّدصم  ةعقب  ّلك  عقومو   ، حول ّلكو   ، ةرانإ ّرز  ّلك  ناكم  ينھذ 

. ةذمالتلا ةیبلاغو   ، ًابيرقت مھعیمج  ةذتاسألا  فرعأ  تنك   . ّرمملا
. يتیبل اًدادتما   ، ّيلإ ةبسنلاب   Bryn Mawr ةسردم تناك 

،Chicago Defender ـ   لا ترشن   ، عباسلا فصلا  يف  تنك  امدنع 
نّییقيرفألا ءّارقلا  فوفص  يف  ًةرھش  تقّقح  ّةیعوبسأ  ةديرج  يھو 

Bryn ةسردم ةناكم  ّنأ  تَمعز  ةعذال  ٍيأر  َةلاقم   ، كاذنآ نّییكریمألا 
لضفأ نم  ةدحاو  اھنوك  نم   ، ةلیلق تاونس  لالخ  تروھدت   Mawr

«. وتیغلا ّةیلقع   » همكحت ّضوقتم » ّيح   » ىلإ  ، ّةیموكحلا سرادملا 
عفاد  ، ّررحملا ىلإ  ةلاسرب  اًروف   ، ويزتیفال روتكدلا   ، ةسردملا ريدم  ّدر 
يف ةروشنملا  ةلاقملا  ّنأ  ربتعاو   ، ذیمالتلاو يلاھألا  نع  اھیف 

لشفلاب روعشلا  جیجأتل  اًصّیصخ  ةمَّمصم  ةحضاف  ةبذك   » ةديرجلا
«. رارفلاب ةبغرلا  زيزعتو 

دّعجملا هرعش  زربي   ، اًجھتبمو اًئلتمم  ًالجر  ويزتیفال  روتكدلا  ناك 
برق بتكم  لخاد  هتقو  مظعم  يضميو   ، علصألا هسأر  يبناج  ىلع 
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هنأ ّررحملا  ىلإ  هتلاسر  نم  اًحضاو  ناك   . ىنبملل يسیئرلا  لخدملا 
، ةقیقح ّلوحتي  خّسرت  ام  اذإ  روعش  لشفلاف   ، هھجاوُي ام  اًمامت  َمِھَف 
، دعاصتتو  ، سفنلا يف  كیكشتلا  نم  ىّذغتت  ٌةشاشھ  اًضيأ  وھو 
« لشفلاب روعشلا   » اذھ ناك   . فوخلا لعفب   ، ًابلاغ دَّمعتم  ٍلكشب 
ٍلھأ ةروصب  ؛  اّنیح يف  ناكم  ّلك  يف  اًدوجوم   ، ريدملا هفصو  يذلا 
نوكت نل  مھتایح  ّنأ  يف  نوّككشي  اوأدب  دق  دالوأ  وأ   ، ًاّیلام اوّرثعت 
نورداغي ایلعلا  لوخدلا  يوذ  اھناریج  تدھاش  ٍتالئاع  وأ   ، ةفلتخم

تَفرع  . ّةیكیلوثاك سرادم  ىلإ  مھدالوأ  نولقني  وأ   ، يحاوضلا ىلإ 
نيذلا تاراقعلا  ةرسامس  نم  اًددع  كاذنآ   South Shore ةقطنم
تویبلا يكلام  ناذآ  يف  نوسمھيو   ، تقولا لاوط  اھنوبوجي  اوناك 

، ةدعاسملاب مھنودعيو   . ناوألا تاوف  لبق  مھتاراقع  عیب  ةرورضب 
ّىدأ رمألا  اذھ   . ًالیبس كلذ  ىلإ  عیطتست  املاط  جرخا  ةدعاق  ىلع 

. رھظت تأدب  هملاعم  نأو   ، ةلاحم ال   ، ٍتآ رایھنالا  ّنأ  جاتنتسالا  ىلإ 
ةملكلا اومدختسا  دقل   . اھنم برھت  نأ  وأ  ةمزألا  طسو  ىقبت  نأ  اّمإف 
لیتفك ناكم  ّلك  يف  ىمرُت  تناكو   ،« وتیغلا : » عیمجلا اھیشخ  يتلا 

. لعتشم
South ةقطنم يف  شیعت  تناك   . اذھ نم  اًئیش  يّمأ  قّدصت  مل 

شیعت نأ  ىلإ  رمألا  اھب  يھتني  فوسو   ، تاونس رشع  ذنم   Shore
اّھنكل  ، فيوختلا ةلمحب  ّرثأتت  مل  يھو   . ّةیفاضإ ةنس  نیعبرأ  كانھ 
نوكي دق  ّةیلاثملا  وحن  لیم  يأ  نم  ًةّنصحم   ، هنیع تقولا  يف   ، ّتلظ

امب ّمكحتت   ، اًمامت ّةیعقاو  يّمأ  تناك   . ماھوألا ىلع  اًمئاق 
. هیلع ردقت 

يف ءاضعألا  طشنأ  نم  يّمأ  تحبصأ   ،Bryn Mawr ةسردم يف 
تاّعربتلا عمج  يف  تَدعاس  . PTA نیملعملاو لھألا  ةنجل 

، ةذتاسألل اًريدقت  ءاشعلا  تالفح  دادعإ  يفو   ، ةديدج تازیھجتل 
نم نیّقوفتملا  بّالطلا  عمجي  ّصاخ  ّفص  ءاشنإ  ىلإ  تعسو 
عبات وھف   ، ةركفلا ءارو  ويزتیفال  روتكدلا  ناك   . ّةفاك ةیساردلا  لحارملا 
ةبراقم نع  سردو   ، ةیبرتلا يف  هاروتكدلا  ةداھش  لینل  ّةیلیل  اًسورد 

ىلإ دانتسالاب   ، تاعومجم بّالطلا  میسقتب  يضقت  كاذنآ  ةديدج 
ىكذألا بّالطلا  عضو  يأ   ، ّةيرمعلا تائفلا  ىلإ  ، ال  ّةینھذلا مھتاردق 
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. عرسأ ةریتوب  ّملعتلا  نم  مھنیكمتل  اًعم 
ریغ اّھنأ  رابتعا  ىلع   ، داقتنالل تَّضرعتو  لدجلل  ةریثم  ةركفلا  تناك 

نیبوھوملل  » ةّصصخملا جماربلا  عیمج  رارغ  ىلع   ، ّةیطارقميد
نم ينَنَّكم  ام   ، دالبلا ءاحنأ  يف  ٍةعزنك  تقلطنا  اّھنكل  ءایكذألاو .»
يف اھتیضمأ  يتلا  ةریخألا  ثالثلا  تاونسلا  يف  اھنم  ةدافتسالا 
ٍفوفص نم  اًذیملت  نيرشع  ىلاوح  ىلإ  تممضناف   ،Bryn Mawr

يف ةذمالتلا  يقاب  نع  ّلقتسم  ّفص  يف  انعمج  ّمت  دقو   . ةفلتخم
تارتفب ّقلعتي  ام  يف  ّةصاخلا  انجمارب  انل  تناك   . ةسردملا
تحیتُأ امك   . ّةیضايرلا تاطاشنلاو  ىقیسوملاو  ءادغلاو  ةحارتسالا 

ّةّیلك ىلإ  ّةیعوبسأ  تالحر  كلذ  يف  امب   ، ةیئانثتسا ٌصرف  انل 
ةرأف حيرشتل  وأ   ، ةباتكلا يف  ةمّدقتم  لمع  تاشرو  ةعباتمل  ّةّیلحم 
نم ریثكلا  زجنن  ّانكف   ، ّفصلا لخاد  اّمأ   . تّایعیبطلا ربتخم  يف 
يتلا ةعرسلاب  اًمّدقت  نيزرحمو  انفادھأ  نيدّدحم   ، ّةيدرفلا لامعألا 

. انبسانت
هالت ّمث  ًالوأ  زینیترام  ّدیسلا   ، ةذتاسألا نم  ةعومجم  انل  ْتَِنّیُع 

ناّعتمتيو نیفیطل   ، نّییقيرفأ نّییكریمأ  اناك  نانثالاو   ، تینیب ّدیسلا 
ناھذأ ىلإ  ردابتي  دق  ام  ّلك  ىلع  امھمامتھا  نّابصيو   ، ةحرم حورب 

، انعفد ام  اذھو  انیف  ترمثتسا  ةسردملا  ّنأ  اًحضاو  ناك   . امھتذمالت
. انتّايونعم عفر  ىلإ  ّىدأو   ، ربكأ دوھجم  لذب  ىلإ   ، ّنظأ ام  يف 
؛ ّةیسفانتلا يتعزن  زيزعت  يف   ، اذھ ّلقتسملا  میلعتلا  ماظن  مھاس 
نیب يبیترت  رھظت  َلوادجب  ٍتمصب  ُتظفتحاو   ، ةعرسب تمّدقت 

ةّلوطملا ةمسقلا  نم  ّيملعلا  انئادأ  يف  ّروطتن  ّانك  امیف   ، ينارقأ
قاروأ ةباتك  ىلإ  ةدحاو  ةرقف  ةباتك  نم   ، ربجلا ّةدام  تایّلوأ  ىلإ 
ًةداع لصحي  امكو   . ةبعلب هبشأ  ّيلإ  ةبسنلاب  رمألا  ادب   . لماك ثحب 
يف ّلحأ  امدنع  ةداعسلا  ةياغ  يف  ُتنك   ، ةاتف ّيأكو   ، باعلألا يف 

. ةعیّلطلا
ّينم فرعت  تناكو   . ةسردملا يف  ثدحي  ام  ّلكب  يّمأ  ربخأ  ُتنك 
اھّايإ اھربخأ  ىرخأ  تاّدجتسم  اھیلت  ءادغلا  ةرتف  يف  تاّدجتسملا 
ضرألا ىلع  يتبیقح  يقلأ  انأو   ، رھظلا دعب  يتدوع  ىدل  باضتقاب 
لعفت يّمأ  تناك  ام  طبضلاب  فرعأ  ال   . ةفیفخ ةبجو  نع  ثحبأو 
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ّمھألا ببسلا  ّلعلو   . ةسردملا يف  اھیضمن  يتلا  تاعاسلا  لالخ 
، تاّذلا لوح  روحمتملا  ّيلوفطلا  كولسلا  كاذ  وھ   ، اذھ يلھجل 

تناك فیكو   ، ّركفت تناك  امب  فرعأ  ال   . لاؤسلا نم  ينعنم  يذلاو 
ام  . ىرخأ ةفیظو  اھل  سیل  ّةيدیلقت  لزنم  ّةبر  اھنوك  لایح  رعشت 

اًدوجوم ماعطلا  نوكیس   ، لزنملا ىلإ  يلوصو  ّدرجمو   ، ّهنأ وھ  هفرعأ 
اًضيأ فرعأو   . يتاقيدصلو لب   ، بسحف يدحو  يل  سیل   . دّاربلا يف 
اھّمظني يتلا  تالحرلا  عیمج  يف  يتقفارمل  اًمئاد  ّعوطتت  يّمأ  ّنأ 
ّلقتستل نكاد  هافش  رمحأو  قینأ  ءادرب  رھظتس  اّھنأو   ، يّفص

. تاناویحلا ةقيدح  ىلإ  وأ  ّةیلحم  ّةّیلك  ىلإ  انعم  ةلفاحلا 
ىلإ ّقرطتن  مل  اّننكل   ، ةدّدحم ةنزاوم  نمض  انشع   ، انتیب يف 
تحار  . ضيوّعتلل لئاسو  اًمود  دجت  يّمأ  تناك   . بلاغلا يف  عوضوملا 
نمو  ، تّارملا ىدحإ  يف   ) اھسفنب اھرعش  غبصتو  اھرفاظأب  ينتعت 
سبالم ىلع  لصحت  نكت  مل  رضخأ .) اھرعش  حبصأ   ، أطخلا قيرط 

نكت مل   . اھدالیم دیع  يف  ّةيدھ   ، يبأ نم  اھاّقلتت  امدنع  ّالإ  ةديدج 
، نیعفاي ّانك  امدنعف   . ریبدتلا نسحُت  اًمود  تناك  اّھنكل   ، ّطق ّةيرث  يّمأ 
كلت هبشت  ىًمد   ، ّةيرحس ٍةقيرطب   ، ةميدقلا براوجلا  ّلوحُت  تناك 
تكبح اھيدیبو  . The Muppets جمانرب يف  نويزفلتلا  يف  اھارن  يتلا 
ىتح ّهلقأ   ، يبایث نم  ریثكلا  ةطایخ  ّتلوتو   ، دضانملل ىلع  ةیطغألا 
ّصاخلا ُراعشلا  بستكا  نیح   ، ةطّسوتملا ةلحرملا  ىلإ  يلوصو 
ّيمامألا بیجلا  ىلع   ، ةعجب لكش  ىلع  وھو   ، تلیبردناف ايرولغب 

نع ّفقوتتل  اھیلع  ُتررصأ  كاذنآ   . ىوصق ًّةیّمھأ  زنیجلا  لاورسل 
. ةطایخلا

ًةعضاو  ، سولجلا ةفرغ  میمصت  ّریغت  يّمأ  تناك   ، رخآو نیح  نیب 
روصلاو ّةیفارغوتوفلا  روصلا  لّدبتو   ، ةبنكلا ىلع  اًديدج  ءاطغ 
سقطلا حبصي  امدنعو   . انلزنم ناردج  ىلع  ةّقلعملا  ةعوبطملا 
فیظنت ةلمح  ءارجإ  يف  ةداتعملا  اھسوقط  سرامت  تناك   ، اًئفاد

، ّةیئابرھكلا ةسنكملاب  رابغلا  نم  ثاثألا  ّفظنتف  ؛  ةلماش ّةیعیبر 
جاجزلا حسمتل  اھناكم  نم  كیبابشلا  ليزتو   ، رئاتسلا لسغتو 
حمسي يذلا  لخنملا  عضتو   ، يفاوحلا ّفظنتو   ،Windex قوحسمب

تناك  ، كلذ دعب   . ةقناخلاو ةریغصلا  انتّقش  فیطلتب  عیبرلا  تامسنل 
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يف اربك  امدنع  اًصوصخ   ، يریتو يبور  ةّقش  ىلإ  لزنت  ام  ًابلاغ 
ّىتح تلز  ام   ، يّمأ لضفبو   . اًضيأ اھّفظنتل   ، امھتردق تفعضو  ّنسلا 

Pine- ّظنم فِ نم  حوفت  يتلا  ربونصلا  ةحئار  ّمشأ  امدنع   ، مویلا اذھ 
. لمجأ ةایحلا  ىرأو  لؤافتلاب  روعش  ينباتني   Sol

ّتطغ  ، ةنس تاذف   . اھتاعادبإب ّقلأتت  يّمأ  تناك   ، دالیملا دیع  يف 
دیمرقلاب هبشأ  ودبیل  ِعبُط  ّىوقم  قروب  ةئفدتلا  بیبانأ  قيدانص 

ةنخدم لكش  ذّختتل   ، اًضعب اھضعبب  قرولا  عطق  تّسبد   ، رمحألا
امك  . ةلماكتم ةّفيزم  ةأفدم  اھطّسوتت   ، فقسلا ىلإ  ضرألا  نم  ّدتمت 
نم ًةلسلس  مسریل  میقملا –  ةلئاعلا  نّانف  يبأ –  بھاوم  تّدنج 
ّمتت امدنع   ، يطعُي  ، اًّدج قیقر  قرو  ىلع   ، ّةیلاقتربلا بھللا  ةنسلأ 

ةبسانملو  . ّةیقیقح نوكت  داكت  ةلعتشم  ٍران  َةروص   ، فلخلا نم  هترانإ 
، ّةصاخ تّالبقم  ّةلس  يرتشت  تناك   ، يونس دیلقتكو   ، ةنسلا سأر 
يف ّبضوملا  نّخدملا  راحملاو   ، ةنبجلا عطقب  ألمُي  يذلا  عونلا  كلذ 

، يبأ ةقیقش  وعدت  تناك   . يمالسلا نم  ةفلتخم  ٍعاونأو   ، بلع
، ءاشعلل ازتیب  بلطن  ّانك   . ّةیعامتجالا باعلألاب  وھلتل   ، اكسیشنرف

تناك ذإ   ، ةرھسلا ّةیقب  لالخ  ةقانأب  ةفیفخلا  تابجولا  لوانتن  ّمث 
Ritz قئاقرو  ، يلقملا نایبورلاو  تانّجعملا  يناوص  ّررمت  يّمأ 

اًسأك برشي  ّانم  ّلك  ناك   ، لیللا فصتنم  بارتقا  دنعو   . ةنبجلاب
. اینابمشلا نم  ةریغص 

نم ّهنأ  دجأو   ، ًةرھبم مویلا  اھارأ  ةّزیمم  ّةیلقعب  ّعتمتت  يّمأ  تناك 
.«Zen ةفسلف «  نم  اھدایح  يقتست  اّھنأك   . اھوذح وذحلا  بعصلا 

نشعي ّنھنأك  مھتایح  تاّبلقت  مھتاھمأ  تشاع  ءاقدصأ  ّيدل 
مھیلاھأ قرغي  نيذلا  لافطألا  نم  ریثكلا  فرعأو   ، ّةصاخلا ّنھتایح 

تناك  . مھئانبأ تّایموي  نع  اًمامت  نوبیغیف  ّةصاخلا  مھتايّدحت  يف 
الو رومألا  ىلع  مكُحلا  يف  ّعرستت  ال  يھف   ، ةنّزتم ةطاسبب  يّمأ 
رود بعلتو   ، انیَجازم بقارت  تناك   ، كلذ نم  ًالدب  لب   . لّخدتلا يف 

اھلمحت دق  يتلا  تاراصتنالاو  بعاصملا  عیمج  يف  ةّریخلا  ةدھاشلا 
نم لیلقلا  راھظإب  يفتكت  تناك   ، رومألا ءوست  تناك  امدنعو   . مّايألا
نم يفكي  ام  ىّقلتن  ّانكف   ، اًعئار اًئیش  زجنن  ّانك  امدنع  اّمأ   . ةقفشلا
ّدحب ًةياغ  ءانثلا  ودغي  يك ال   ، هنم ریثكلا  سیل  ؛  اھاضرب رعشنو  ءانثلا 
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. هتاذ
ةنازرلا ىلإ  لیمت  تناكف   ، يّمأ اھتمّدق  نإ   ، حئاصنلا اّمأ 

تاذ يل  تلاق   ،« كتّملعم لثم  ينوكت  نأ  كیلع  سیل   » . ّةیتامغاربلاو
نم ىواكشلا  يف  لسرتسأ  انأو  تیبلا  ىلإ  تدع  نأ  دعب   ، موي

نیجاتحت ام  اھسأر  يف  اھيدل  ةأرملا  كلت  ّنكل  : » تفاضأو  . يتّملعم
ءيش ّلك  يلھاجتو   ، كلذ ىلع  يّزكر   . تّایضايرلا نم  ِتنأ  هیلإ 

«. هاوس
يف طارفإلا  مدع  ىلع  تصرح  اّھنكل   . تابثب غيركو  انأ  يّمأ  انّتبحأ 
ّيبرأ انأ ال   » . ةایحلا يف  طرخننل  انّئیھت  نأ  اھفدھ  ناك   . اننوؤش ةرادإ 

«. نيَدشار ّيبرأ  انأ  : » فیضتو  ، رارمتساب انل  لوقت  تناك   ، !« نَیلفط
دعاوق ءاسرإ  نود  نم   ، انل تاھیجوتلا  ميدقتب  يدلاوو  يھ  تفتكا 
ىلإ ةدوعلل  ةدّدحم  ةلھم  انيدل  نكت  مل   ، نیَقھارمك  ، ًالثمف  . ةمراص
تیبلا ىلإ  ةدوعلا  بجي  ىتم  : » انلاؤسب يادلاو  ىفتكاو   . لزنملا

. انمالكب انمازتلا  يف  ًةقث  نَیيدبم  ؟ » امكيأر يف 
، هیلإ تَھَّجو   ، نماثلا فصلا  يف  اھب  بِجعُأ  ةاتف  ّةصق  غيرك  يوري 

اھلھأ ّنأ  ًةحضوم   ، اھتیب ىلإ  باھذلل  ةموغلم »  » ةوعد  ، موي تاذ 
. امھدحو نانوكیس  امّھنأ  ينعي  ام   ، لزنملا نع  نوبیغیس 

نم باھذلا  نأشب  هتریح  يف  ّتلجت  ةیقیقح  ًةاناعم  يخأ  شاع 
ّنأو  ، ًابیعمو اًثیبخ  اًرمأ  تناك  اّھنأ  كردأ  ّهنكل   ، ةصرفلا هتراثأ   . همدع

ةحراصم نم  كلذ  هعنمي  مل   . اذھك ٍّفرصت  نع  اًدبأ  ایضاغتي  نل  هيدلاو 
برعأ ّهنكل   ، ةاتفلا رمأب  اھربخأف   ، اًدِّھمم ةقیقحلا  نم  ءزجب  يّمأ 

. ةّماع ةقيدح  يف  اھتاقالم  يف  هتبغر  نع 
ُّدرجم هّلبك  لب   ، كلذ لعفي  نأ  لبق  ّىتح  بنذلاب  ُروعشلا  هّلبك 
تیبلا يف  ءاقبلا  ّططخمب  اًریخأ  غيرك  فرتعا   . رمألا يف  ریكفتلا 

نم هعنمتو  هنم  ًابضغ  يّمأ  طیشتست  نأ  لمأ  ىلع   ، امھدرفمب
ةوطخ ذّختتل  نكت  مل   . كلذ نم  اًئیش  لعفت  مل  اّھنكل   . باھذلا

. ّفرصتلا يف  اھتقيرط  كلت  نكت  مل   . ةلثامم
نم ًالدب   . رایخلا ةأطو  نم  هّررحُت  مل  اّھنكل   ، غيرك ىلإ  يّمأ  تغصأ 
اًقفو ّفرصت  : » ًةلئاق  ، ٍةطیسب فتك  ّةزھب  هتضاضم  ىلإ  هتداعأ   ، كلذ
لسغ نم  هلعفت  تناك  ام  لمكتل  ترادتسا  ّمث   ،« ًابسانم هارت  امل 
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. بایث ةموك  ِّيط  وأ  نوحصلا 
ىلع انأ   . ةایحلا يف  طارخنالا  وحن  ىرخأ  ةریغص  ًةعفد  كلت  تناك 
غيرك ّنأ  اًَقبسُم  تَملع   ، اھسفن ةرارق  يف   ، يّمأ ّنأ  ّمات  نیقي 
اھتذّختا يتلا  اّھلك  تاوطخلا  ّنأ  نآلا  كردُأو   . حیحصلا رایخلا  ذّختیس 

. انیَسفنب انتارارق  ذخأ  انیلع  ناك   . ّتبر نم  يف  اھتقث  اھتّززع  يمأ 
. كلذك اًمود  نوكتس   . اھتایح تسیلو  انتایح  اّھنإ 

فصتنم تزتجا  يّننأ  تبسح   ، ةرشع ةعبارلا  ُتغلب  امدنع 
، ّةيرھشلا ةرودلا  ينتتأ  نإ  امو   . ّىتح هیثلث  وأ   ، جوضنلا وحن  قيرطلا 

اھانفلأ ةریبك  ةسامحبو   ، تیبلا لھأل  روفلا  ىلع  ربخلا  تففز  ّىتح 
نيدھنلا ةلاّمح  ءادترا  نع  تعلقأ  دق  تنك   . ةرسأك انتایح  يف 
ينحرفأ ام   ، ةثونأ َرثكأ  تدب  ىرخأ  ةلاّمح  سبلأ  تأدبو   ، ّةیبيردتلا

لوانتأ ترص   ، ءادغلا ةعاس  تیبلا  ىلإ  ءيجملا  نم  ًالدبو   . اًضيأ
ًالدبو  . ةسردملا يف  تینیب  دیّسلا  بتكم  يف  يتالیمز  عم  يماعط 
ىلإ عامتسالل  تبسلا  مّايأ  دياس  ثواس  تیب  ىلإ  باھذلا  نم 
ًةھّجتم  ، يتجّارد بكرأ  تحر   ، سكر عم  بعللاو  زاجلا  ىقیسوم 

.Oglesby ّةداج يف  روغ  نیتقیقشلا  لزنم  ىلإ  اًقرش 
امھیلإ ُترظن  دقو   ، نیتلّضفملا َّيتقيدص  روغ  ناتقیقشلا  تناك 

. ىندأ ٍّفص  يفف  ماب  اّمأ   ، يّفص يف  نايَد  تناك   . ىذتحُي ٍلاثمك 
ةرشب تاذ  ةیناثلاو   ، ءاضیب ةرشب  تاذ  ىلوألا  نیَتلیمج –  اتناك 
عضبب رغصألا  امھتخأ  ّىتح   . ّةيرطف ّةقرب  امھنم  ّلك  تَّلحت  قمغأ – 

. روغ ةلئاع  تایتف  ىدل  ةدوھعم  ةثونأ  ضیفت  تناك   ، انیج  ، تاونس
مل بألاف   . لاجرلا نم  لیلقلا  هنطقي  ًالزنم  ةلئاعلا  هذھ  تَنكس 
اًّنس ربكألا  خألا  اّمأ   . هركذ ىلع  نیتأي  ّنك  ام  اًردانو   ، كانھ شعي 

ةلئافتم ةأرما   ، روغ ةّدیسلا   ، ّمألا  . ًاّیشماھ هروضح  ناك  دقف   ، ریثكب
لیمجتلا تاودأب  ةئیلم  اھتفرغ  تناك   . لماك ماودب  لمعت   ، ةباّذجو

نع ًالضف   ، اھعاونأ ىلع  مھارملاو   ، هجولا قیحاسم  نم  ةّعونتملا 
اھَرأ مل  ةردان  رھاوج  يرظن  يف  ءایشألا  هذھ  تدب   . روطعلا تاجاجز 
ةیضمت تببحأ   . ّةیلمعو ةعضاوتم  ةلالطإب  تظفتحا  يتلا  يّمأ  ىدل 

، ةليوط تاعاس   ، مابو نايد  عم  ثّدحتأ  تنكف   . امھتیب يف  تقولا 
يدترنو  ، هافشلا عّملم  عضن  ّانك   . انباجعإب اَوظح  نيذلا  نایتفلا  نع 
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انكاروأ لعجت  ةّنیعم  ليوارس  نأ  ًةأجف  ظحالنف   ، اًضعب انضعب  سبالم 
يف يتقاط  نم  ریثكلا  فزنتسي  بصخلا  يلایخ  ناك   . ّةیبذاج رثكأ 

، ىقیسوملل عمتسأ  يتفرغ  يف  ًةدیحو  تسلج   . مّايألا كلت 
يقلأ وأ   ، میسو ىًتف  عم  ةمیمح  ةصقرب  ةظقیلا  مالحأ  يندوارت 
ىلع يمالحأ  ىتف  ّرمي  نأ  لمأ  ىلع  ةذفانلا  نم  ةفطاخ  ةرظن 
نیَتخأ ةباثمب  اتحبصأ  نیَتقيدص  تدجو  نأب  ةظوظحم  تنك   . هتجّارد

. اًعم تاونسلا  هذھ  يضمنل 
اوناك مّھنكل   ، روغ ةلئاع  تیب  لوخدب  نایتفلل  اًحومسم  نكي  مل 

، فیصرلا ىلع  مھتاجّاردب  نوربعي  اوناك   . بابّذلاك هلوح  نوموحي 
رھظت نأ  لمأ  ىلع   ، ّةیمامألا ةبتعلا  ىلع  نوسلجي  وأ   ، ًابايإو ًاباھذ 

نإو  ، هذھك تالامتحا  ّبقرت  عتمملا  نم  ناك   . امھولزاغیل ماب  وأ  نايد 
لّدبتت داسجألا  تناك   ، ترظن امنيأف   . اھداعبأ نم  ةدكأتم  نكأ  مل 

، ًةكبترم ّةیلوجر  ةلالطإ  ًةأجف  ةسردملا  يف  ُةیبصلا  َبستكا   . يلوح
يل تاقیفر  تدب  امیف   . ةّشجلا مھتاوصأو  مھّرتوتب  نیفلتخم  اودبو 

ةریصقلا ليوارسلاب  نّلوجتي  ّنكف   ، ةرشع ةنماثلا  يف  ّنّھنأ 
نفرعي ّنّھنأك  تاقثاو  نرتخبتي  ّنك   . ّنھنتافم رھظت  يتلا  تازولبلاو 
تايرخألا نحن  انودب  امنیب   ، رخآ بكوك  ىلع  َنشعي  وأ   ، ام اًّرس 

ّانك  . نيدشارلا ملاع  ىلإ  ىَعدتسُن  نأ  راظتنا  يف  انرمأ  يف  ٍتارئاح 
ّریغیل  ، هلامعتسا يف  انفرسأ  امھم   ، هافشلا ُعّملم  نكي  ملو  تاعفاي 

. اًئیش عقاولا  اذھ  يف 
ودبأ نأ  لبق  ّىتح  يدسج  تاجاح  كردأ  تأدب   ، تاریثك تایتف  لثم 
لقأ ُّتب  ذإ   ، ىربك ٍةقثب  ّيحلا  ءاجرأ  يف  لّقنتأ  تنك   . ةجضان ًةأرما 
دعب صقرلا  فوفص  ىلإ  باھذلل  ةلفاحلا  تللقتسا   . يلھأب ًاطابترا 
سرامأ تنك  ثیح  عراشلا 79،  يف   Mayfair ّةیميداكأ يف  رھظلا 
تاّمھملا ضعبب  ّيلإ  لكوت  يّمأ  تناك  امك   . كیتابوركألاو زاجلا 

تابثب ریسأ  فیك  ُتمَّلعت   ، اذل  . اًضيأ اھنمث  ّةيرحلا  هذھل  ناكو   . ًانایحأ
ًةّبنجتم  ، ام عراش  يف  نیّقلحتملا  لاجرلا  نم  ةعومجمب  ّرمأ  امدنع 
لھاجتأ فیك  تّملعت  امك   ، َّيلجرو َّيدھن  لوح  موحت  يتلا  مھتارظن 

يف ءایحألا  نم  ًاّيأ  تفرع   . اھعمسأ نیح  ناجھتسالا  تاحیص 
يف ًةدیحو  يشمأ  ّالأ  ّيلع  ّنأ  تكردأو   ، ةروطخ رثكأ  َربتعُي  انطیحم 
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. لیللا
اداعأف  ، نیَقھارم انحبصأ  اّننأ  ةركف  عم  يادلاو  لماعت   ، لزنملا يف 

ناك يذلا  غيركل  ٍةفرغ  ىلإ  اھّالوحو  خبطملا  ءارو  ةفرشلا  میمصت 
بشخلا لصافلا  ىعادت   . كاذنآ  sophomore ـ   لا فص  يف  حبصأ  دق 

ةفرغ ىلإ  ُتلقتناو   ، تاونس لبق  دياس  ثواس  هعضو  يذلا  ءيدرلا 
ىلوألا ّةرملا  تناك   . ةقباسلا انتفرغ  امھ  الغش  امیف  ّيدلاو  مون 

تناك  . نیّتلقتسم نیَتفرغ  ىلع   ، غيركو انأ  لصحن  يتلا  انتایح  يف 
ةشوقنم قرُزو  ضِیب  دئاسوو  ريرس  ةیطغأ  ةعئار : ةديدجلا  يتفرغ 

عم ةریمأب  قیلي  ضیبأ  ريرس   ، نكاد قرزأ  ّجومتم  طاسب   ، دورولاب
ةفرغل ًابيرقت  ةقباطم  ًةخسن  اھمیمصت  ناك   . نیمئالم حابصمو  ةنازخ 
میسقتب غيركو  انأ  تیظح  . Sears ّلاحم غولاتاك  يف  ينتبجعأ 

اًحتاف قرزأ  يزاھج  ناك   . اًضيأ لزنملا  فتاھ  ىلع  ّانم  ّلكب  ّصاخ 
، ًاّیلوجر دوسأ  اًزاھج  غيرك  راتخا  امنیب   ، يتفرغ روكيد  عم  ىشامتي 

. ّةیصوصخلا نم  عونب  ّعتمتلا  انناكمإ  يف  راصف 
عم كلذ  ناكو   . فتاھلا ربع  ىلوألا  يتلبُق  يّقلتل  رمألا  تّربدت 

نكسي ملو   ، يتسردم يف  اًذیملت  نكي  مل   . لینور ىعدي  ّيبص 
Chicago Childrens’ Choir ةقوج يف  ّلتري  ناك  لب   ، اّنیح نم  ًابيرق 

تمّستا  . اننیب طیسولا  رود  تبعل  يتلا  اكایش  يّفص  ةقیفر  عم 
كاذ ينقار   . كلذب ّمتھأ  مل  يّننكل   ، جَرَحلاب ّةیفتاھلا  انتاملاكم 
ناك امدنع  ّرتوتلاب  رعشأ  تنك   . مھدحأ باجعإ  ریثأ  يّننأب  روعشلا 
يف ءاقللا  حرتقا  ّانم  نم  ركذأ  ال  ؟  لینور نوكي  لھ  ّنري : فتاھلا 
ملو  . لیبقتلا ةبرجت  ضوخنل  رھظلا  دعب  ةرتف  يف  موي  تاذ  جراخلا 

فیطلتلل الو   ، كلذ ىلع  ّيظفللا  لياحتلا  ىلإ  ةجاح  كانھ  نكت 
«. ّهزنتلل  » وأ اًعم » تقولا  ةیضمتل   » بھذنس اّننأ  لقن  مل   . لوجخلا

. كلذ يف  ًابغار  انالك  ناكو   ، لبقلا لدابتنل  يقتلن  نأ  اندرأ 
بابلا برق   ، رجح دعقم  ىلع  ًةسلاج  يسفن  تدجو   ، اذكھ
يتلا روھزلا  ضاوحأب  ةطاحملا  ذفاونلا  لباقم   ، انتیبل يبناجلا 

عم ةئفاد  ةلبقب  قرغتسأ  امیف  ًةھئات   ، يبور يتّمع  اھب  تَنتعا 
، ةلبقلا كلت  ينمھلت  ملو   ، ّيمدق تحت  ضرألا  لزلزتت  مل   . لینور
ناك يلوح  نایتفلا  دوجو  ّنأ  كردأ  تأدب   . ةعتمم تناك  اّھنكل 
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دھاشأ تاّجردملا  يف  اھیضمأ  يتلا  تاعاسلا  دعت  مل   . ينقوري
. بسحو ّيوخأ  عباط  تاذ  ّةلسلا  ةرك  تايرابم  يف  هقيرفو  غيرك 
تنك ؟  يش ّلك  لبق  نایتفلل  اًضارعتسا  ّةلسلا  ةرك  ةارابم  تسیلأ 

بحطصأو  ، رواسألا نم  ديزملا  عضأ   ، ّقیضلا زنیجلا  لاورس  يدترأ 
يف راظنألا  بطقتسأل   ، روغ نیَتقیقشلا  ىدحإ  ًانایحأ  يعم 
مامأ نوّقرعتي  نایتفلا  دھشمب  عتمتسأ  تنك   ، ّمث نمو   . تاّجردملا
ضبنلاو ریئزلاو   ، ماسجألا ّجومت   ، موجھلاو زفقلا  تاكرح  َّيرظان :
نیبعاللا دحأ  يل  َمستبا  امدنعو   . هضومغ لماكب  حماجلا  ّيروكذلا 

ذإ  ، روفلا ىلع  ةماستبالا  هُتلداب   ، ءاسم تاذ  بعلملا  رداغي  وھو 
. قفألا يف  حولي  أدب  يلبقتسم  ّنأب  ترعش 

رودي ام  ّلكب  حوبأ  دعأ  ملو   ، يلھأ نع  اًئیشف  اًئیش  لصفنأ  تنك 
كلت دعب  ّيفلخلا  كيوبلا  دعقم  يف  ٍتمصب  سلجأ  تنك   . يسأر يف 
ّأرجتأ نأ  نم  ًابارطضا  رثكأو  َقمعأ  يرعاشم  تتاب  ذإ   ، تايرابملا

، كاذتقو يتقھارمب  عتمتسأ  ةدیحو  تنك   . اھنع حاصفإلا  ىلع 
. ةلثامم تاظحلب  اّورمي  مل  يلوح  نيدشارلا  ّنأب  اًمامت  ًةعنتقم 

، ينانسأ فیظنت  دعب   ، ماّمحلا نم  ءاسملا  يف  جرخأ  تنك   ، ًانایحأ
لكو  ، ةأفطم خبطملاو  سولجلا  ةفرغ  راونأو  ًةملظم  ةّقشلا  دجأل 
ءارو نم  ثعبنم  ٍرون  صیصب  ىرأ   . ّصاخلا هملاع  يف  ًايوزنم  ّانم  دحاو 
َضیمو طقتلأ   . هضورف ءاھنإ  ىلع  لمعي  ّهنأ  فرعأف   ، غيرك ةفرغ  باب 

، ءودھب ناسماھتي  امھعمسأو   ، ّيدلاو ةفرغ  نم  نويزفلتلا  ةشاش 
لزنم ّةبر  اھنوك  يمأ  روعش  نع  اًموي  لءاستأ  مل  امكو   . ناكحضيو
اھنوك َلایح  هب  رعشت  دق  امب  ّطق  لءاستأ  مل  ّينإف   ، بسحف

، هب ٍّملسم  ٍرمأك  ّيدلاو  نیب  قیثولا  طبارلا  ىلإ  ُترظن  دقل   . ةّجوزتم
نحن انتایح  اھیلع  تَزكترا  يتلا  ةتباثلاو  ةطیسبلا  ةعقاولا  لَّكش  ذإ 

. ةعبرألا
عیبرلا لصف  لولح  عم  رمأب : يّمأ  يل  حوبت  فوس   ، ةّدع نینس  دعب 
اھدوارت تناك   ، وغاكیش ىلع  ّمیخیل  ءفدلا  ةدوعو   ، ماع ّلك  نم 

مأ ّةيّدج  راكفألا  كلت  تناك  اذإ  ام  ملعأ  . ال  يبأ نع  لاصفنالاب  راكفأ 
مظعم وأ   ، اًموي وأ   ، ةدحاو ًةعاس  ةركفلا  اھتدوار  اذإ  ام  فرعأ  الو  ال. 
ًةوزن  ، اھیلإ ةبسنلاب   ، تناك لاصفنالا  ةركف  ّنأ  ّالإ   ، عیبرلا مّايأ 
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اًرمأ  ، لّمأتلا ىلع  اًزّفحم  تناك  اّھلعلو   ، ًاّیّحص ادب  ام  اًئیش   ، ّةیقیقح
. سقطب هبشأ 

جاعزنالاب روعش  هبوشي  دق  حجانلا  جاوزلا  ّىتح  ّنأ  نآلا  كردأ 
ًاّینمض ولو   ، اًراركتو اًرارم  هديدجت  ُنسحتسُي  ٌدقع  ّهنأو   . ًانایحأ
لكشب اھفواخمو  اھّددرتب  يبأ  تملعأ  يّمأ  ّنأ  ّنظأ  ال   . دارفنابو

تناك ةليدب  ةایح  ّيأ  اھّروصت  يف  هتكرشأ  اّھنأ  ّعقوتأ  الو   ، رشابم
ةريزج ىلع  اھسفن  َتلَّیخت  لھ   . تاقوألا كلت  لالخ  اھیف  ملحت 

وأ ؟  فلتخم تیب  يف  وأ  ؟  فلتخم لجر  عم  ؟  ام ناكم  يف  ّةیئاوتسا 
يف ّهنأ  ضرتفأ   . فرعأ ال  ؟  لافطأ عم  شیعلا  نم  ًالدب  بتكم  يف 
نم نینامثلا  تغلب  يتلا  يّمأ  ىلع  لاؤسلا  حرطأ  نأ  يتعاطتسا 

. ّمھي كلذ  ّنأ  ّنظأ  ّينكل ال   ، نآلا رمعلا 
: ِكل هفصأ  ينیعدف   ، وغاكیش يف  اًدحاو  ًءاتش  يضمت  مل  نإ 

ٍءاطغك قِبطُت  ّةيدامر  ٍءامس  تحت  يلاوتلا  ىلع  موي  ةئم  نیضمتس 
طقاستي ٌجلث   . ةریحبلا ةھج  نم  ّبھت  ةسراق  ٌحاير   . ةنيدملا ىلع 
تاحولو ةفصرألا  ألمي   ، ةداع هنم  ریثكلا   ، ٌدیلج  . قئارطلا ّىتشب 
طشكلا توص  يتأي   ، انھ نم   . هتلازإ ىلإ  جاتحیف   ، ةیمامألا جاجزلا 

ىلإ باھذلل  مھتارّایس  سانلا  زّھجي  نیح  ةركابلا  تاحابصلا  يف 
اًرظن ةفیثكلا  مھتسبلأ  يف  مھیلإ  نیّفرعتت  نيداكت  ٌناریج ال   . لمعلا

. ةفینعلا حايرلل  ًءاّقتا  ّةینحملا  مھھوجوو   ، سراقلا دربلا  ىلإ 
ىلع جلثلا  مكارتي  امنیب  عراوشلا  يف  ردھت  جلثلا  ُتاحساك 

. ّةیلصألا هتواقن  اًدقاف  ًاّیماخس  حبصيو   ، اھیبناج
أدبي ءيطب  دادترا  ةّمث   . ام ٌءيش  ثدحي   ، كلذ عمو   ، ةياھنلا يف 
يف ةبوطرلا  نم  ةحفن  ةيادبلا : يف  ظوحلم  ریغ  نوكي  دق   . ّلكشتلا

، ِكبلق يف  ًةيادب  هب  نيرعشت   . ءامسلا يف  فیفط  عاشقنا  وأ   ، ءاوھلا
ِكروعش يف  نیقثت  دق ال   . ىضقنا دق  ءاتشلا  نوكي  نأ  لامتحا  ةّمث 
ةعطاس سمشلا  ّنأ  كلذ   . اًقحال نیلعفتس  ِّكنكل   ، رمألا ّلوأ  اذھ 
اوعلخ دق  ِكناریجو   ، راجشألا ىلع  ةریغص  معارب  كانھو   ، نآلا
كلذ يف  ةديدج  ًةقالطنا  تدھش  ِكراكفأ  ّلعلو   . ةكیمسلا مھفطاعم 
حسمل ِكتّقش  يف  ذفاونلا  عیمج  عفر  هیف  ِترَّرق  يذلا  حابصلا 

اذإ اّمع  لؤاستلاو  ریكفتلا  ِكل  حیتي  ام   . تابتعلا فیظنتو  جاجزلا 
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ينوكت نأ  ِترَّرق  امدنع  اھنع  ِتلفغ  دق  ىرخأ  تالامتحا  كانھ  تناك 
. دالوألا ءالؤھ  عمو   ، تیبلا اذھ  يف   ، لجر ةجوز 

لبق شیعلل  ةديدج  ٍلبس  يف  نيّركفت  هلوطب  راھنلا  ِتیضمأ  ِّكلعل 
نم ىّقبت  ام  يغِرفُتو   ، اھناكم يف  ةذفان  ّلك  بیكرت  اًریخأ  يدیعت  نأ 
ّلح ذإ   ، ِكفواخم ِتدّدب  نآلا  ِّكلعلو   . ضوحلا يف   Pine-Sol لئاس

. ءاقبلاب َرارقلا   ، ىرخأ ّةرم   ، نيذّختت ِتنأ  اھو   . ًالعف عیبرلا 
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ةلحرملا اھیف  ُتأدب  يتلا  ةرتفلا  يف   ، اًریخأ لمعلا  ىلإ  يّمأ  تداع 
ىلإ تَھَّجوتو   ، ّيحلاو تیبلا  ءاوجأ  نم  اھسفن  َتلشتناف   . ةيوناثلا
ةفیظو ىلع  ْتَرثع  كانھ   . باحسلا تاحطانب  ّظتكملا  وغاكیش  بلق 

. لمعلل ةديدج  ًابایث  ْتَرتشا   . فراصملا دحأ  يف  ّةيذیفنت  ٍةدعاسم 
عم بكرت  وأ   Jeffery ّةداج نم   ، حابص ّلك  ةلفاحلا  ّلقتست  ْتأدبو 

ةفیظولا تلَّكش   . امھَیلمع ءدب  تیقوت  نمازت  اذإ   ، كيوبلا يبأ 
ّدس يف  مھاسو   ، ّيمویلا نیتورلا  ةأطو  فّفخ  اًرییغت  اھیلإ  ةبسنلاب 

ةسردملا يف  غيرك  طاسقأ  ديدست  ناّیلوتي  يادلاوف  ؛  ّةیلام ةجاح 
انأ لعفأس  امك   ، ةعماجلا ىلإ  باھّذلل  ّططخي  وھو   ، ّةیكیلوثاكلا

. هدعب
ةقراخ ةردقب  ّىلحت   ، اًقیشر اًقالمع  راصو   ، اًجضان نآلا  يخأ  حبصأ 
يف ّةلسلا  ةرك  يبعال  لضفأ  نم  اًدحاو  َِربُتعاو   ، زفقلا ىلع 
نم تانولاغ  كلھتسي   ، اًمھن غيرك  ناك   ، تیبلا يف   . ةنيدملا
ًابلاغو  ، ةدحاو ةسلج  يف  ازتیبلا  نم  ةریبك  رئاطش  مھتليو   ، بیلحلا

، عاطتسا ّهنكل   . مونلا لبق   ، ءاشعلا دعب  ةفیفخ  تابجو  لوانتي  ام 
ظفاحف  . دحاو ٍنآ  يف  زیكرتلاو  ءودھلا  نیب  عمجلا   ، اًمئاد لعف  امك 

يف  ، ةّدیجلا تامالعلا  لین  ىلع  صرحو   ، ةریثك تاقادص  ىلع 
أدب  . بعالملا يف  ّيضايرك  هیلإ  راظنألا  تفلب  اًضيأ  حجن  يذلا  تقولا 
نیبعال ّمض  ٍقيرف  نمض   ، فیصلا لالخ  دالبلا  ءاحنأ  يف  رفاسي  غيرك 
ّلوحت  ، ساموت ايازيإ  ىعدي  كاذنآ  اًئشان  ًابعال  لمشو   ، نّییلحم
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ـ  لا ریھاشم  ةحئال  نمض  همسا  َجِردُأ   ، فورعم بعال  ىلإ  اًقحال 
تالاّصتا ىّقلت   ، ّةيوناثلا ةلحرملا  ءدب  نم  غيرك  بارتقا  ىدلو  . NBA

نم  ، وغاكیش يف  لضفألا  ّةیموكحلا  سرادملا  يّبردم  نم  ةّدع 
ریھامج تبذج  قرِفلا  هذھ  ّنأ  عمو   . مھقِرف يف  غارفلا  ءلم  لجأ 

ىلع ّارصأ  ّيدلاو  ّنأ  ّالإ   ، تاعماجلل بھاوملا  يعِلطتسمو   ، ةریفغ
كلذ يتأیف   ، ّةيوناثلا ةلحرملا  يف  ٍةرھش  َزارحإ  يخأ  ّةيولوأ  نوكت  ّالأ 

. ّيلمعلا هلبقتسم  باسح  ىلع 
ّيملعلا اھجاھنمب   ، ةیكیلوثاكلا  Mount Carmel ةسردم تّلكش 
تناكو بسنألا  ّلحلا   ، اھیف ّيوقلا  ّةلسلا  ةرك  قيرفو   ، مراصلا

ناك  . غيركل ٍطاسقأك  يادلاو  اھّدبكت  يتلا  تارالودلا  فالآب  ةريدج 
مھیلع قلطُتو   ، ّةّینب ةليوط  ًاباوثأ  نودتري  ًانابھر  كانھ  ةذتاسألا 

، غيرك ّفص  يف   ، ضیبلا ةذمالتلا  ةبسن  تغلب  بألا .»  » ةیمست
، نّییكیلوثاك نّیيدنلريإ  مھنم  رثك  ناك   . ةئملا يف  نینامثلا  ىلاوح 
. ةلماعلا ةقبطلا  ءانبأ  نم  ُضیبلا  اھنطقي   ، ةدیعب ءایحأ  نم  اوؤاج 
نم ضورعلا  ىّقلتي  غيرك  أدب   ، ةریخألا لبق  ام  هتنس  ةياھن  يفو 
دق ناك  اھضعب  ّنأ  ّىتح   ، ىلوألا ةجردلا  قرف  نمض  بعلل  تاعماجلا 
نأ ىلع  يادلاو  ّرصأ   ، كلذ مغر  ىلعو   . ّةیسارد ةحنم  هیلع  حرتقا 
لضفأ يف  هلوبق  ّمتي  نأ  ىلإ  ىعسيو   ، ًةحوتفم هتارایخ  غيرك  يقبُي 

. فيراصملا عیمج  ةیطغتب  اموقي  نأ  ىلع   ، ةحاتم ةعماج 
اًئیش ّةيوناثلا  ةلحرملا  يف  يتسارد  ِفّلكت  مل   ، ّظحلا نسحل 
ىلإ لوخدلا  رابتخا  يف  تحجن  تنك   . ةلفاحلا ةرجأ  ءانثتساب   ، رَكذُي
عون نم  ةسردم  ّلوأ  يھو   ، ّةيوناثلا  Whitney M. Young ةسردم
يف ةسردملا  هذھ  تِدّیُش   . وغاكیش يف   magnet high school
دعب  ، تلَّوحتو  ،The Loop برغ  ، كاذموي ةلَمھم  تناك  ةقطنم 
تیِّمُس  . ةنيدملا يف  ّةیموكح  ةسردم  لضفأ  ىلإ   ، ٍةلیلق نینس 
قوقحلا لجأ  نم  لاضنلا  لاجم  يف  ةطشانلاب  اًنّمیت  ةسردملا 

نع ًاّیلمع  ًاليدب  ماعلا 1975،  تحتُتفاو  . Whitney Young ّةیندملا
ةیغب ىرخأ  ىلإ  ةسردم  نم  ةذمالتلا  لقن  ىلإ  ةیعادلا  ةركفلا 
نیب لصافلا  ّطخلا  ىلع  اھعقوم  لالخ  نمف   . ّيقرعلا نزاوتلا  قیقحت 

ةذتاسأب اھديوزتبو   ، وغاكیشل ّيبونجلاو  ّيلامشلا  نیبناجلا 
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ٍنابمو ةثيدح  تاّدعمب  اھزیھجتو   ، ةیفارشتسالا مھراكفأب  نيّزیمتم 
صرفلا نیمأت  يف  ىذتحُي  لاثمك  ةسردملا  تَمِّمُص   ، ةديدج

نم نیبوھوملا  ةذمالتلا  باطقتسا  ىلإ  تَفَدھو   ، ةيواستملا
ىلع ةرادإلا  اھدّدح  دقف   ، اھیف لوبقلا  بسن  اّمأ   . قارعألا فلتخم 
ضیبلا نم  ةئملا  يف   40 ، دوسلا نم  ةئملا  يف   40 يتآلا : وحنلا 

، اًفلتخم ناك  عقاولا  ّنكل   . مھریغو نّیینابسھلا  نم  ةئملا  يف  و20 
اھتیضمأ يتلا  ةرتفلا  يف   ، ضیبلا ریغ  نم  ةذمالتلا  ةبسن  تغلب  ذإ 

. ةئملا يف  ىلاوح 80   ، كانھ
دعب ةسردملا  ىلإ  تلصو   ، عساتلا ّفصلا  يف  ّلوألا  يموي  يف 

ينضملا لّقنتلا  نم  ًةقیقد  نیعست  تقرغتسا  رخآ  عون  نم  ةلحر 
ةسماخلا يف  ةمغرم  ريرسلا  ترداغ  تنك   . ىرخأ ىلإ  ةلفاح  نم 

، ّينذأ يف  نیلیمج  نیطرق  تعضووو  ةديدج  ًابایث  ُتيدتراو   ، اًحابص
اھسفن ةلالطإلا  ىلع  ظفاحأس  تنك  اذإ  ام  ةّدكأتم  نكأ  مل  يّننأ  ّالإ 

نع اًئیش  ملعأ  نكأ  مل  ذإ   ، روطفلا ُتلوانت   . هذھ يتلحر  ةياھن  يف 
يف يلاح  هیلإ  لوؤتس  ام  فرعأ  نأ  نود  نم  ّيدلاو  ُتّعدو   . ءادغلا

. ءرملا ةایح  ّریغت  نأ  ةيوناثلا  ةلحرملاب  ضرتفُي   . مویلا كلذ  ةياھن 
. ةیلصفم ةلحرم  ّيلإ  ةبسنلاب   Whitney Young ةسردم َتلَّكش 
ّيأ نع  فلتختو   ، ةثيدحو ًةشھدم  اھتاذ  ّدحب  ةسردملا  تناك 

. ةریبك ٍنابم  ةثالث  نم  تّفلأت   . يتایح يف  اھتيأر  ىرخأ  ةسردم 
ّةداج ىلع  ّلطي   ، ةاشملل يرصع  جاجز  ٍرسجب  اھنم  نانثا  لّصتا 

فوفصلا موھفم  ةسردملا  تَدمتعا  . Jackson Boulevard
هلمكأب ىًنبم  ّصصُخو   . سوردم ٍلكشب  ةمّمصملاو   ، ةحوتفملا
ىرخأو  ، سروكلا اھیف  ّينغیل  ّةصاخ  ٍفرغ  ىلع  ىوتحا   ، نونفلل

ّنفل ىرخأ  فرغ  تّصصُخ  امك   ، ىقیسوملا قرف  اھیف  فزعتل 
، ّملعتلل ًاّیلاثم  نوكیل  هلمكأب  ناكملا  ِدّیُش   . تّایفزخلاو ريوصتلا 
ذنم ةميزعلا  مھؤلم   ، يسیئرلا لخدملا  ربع   ، هیلإ بّالطلا  ّقفدتو 

. ّلوألا مویلا 
يل اودب  ذیملت  ىلاوح 1900   Whitney Young ةسردم تَّمض 
هیلع حبصأ  دق  اّمم  قمعأ  مھسفنأ  يف  مھتقثو   ، اًّنس ربكأ  اًمومع 

ةحجانلا مھتاكراشم  اھتّززع  يتلا  مھتاردق  نم  نینّقیتم  اوناك   . اًموي

٧٢ www.jadidpdf.com



. ةنيدملا دیعص  ىلع  ةددعتملا  تارایخلا  تاذ  ةلئسألا  رابتخا  يف 
ربكألا تایتفلا  نم  ًةدحاو  ُتنك  دقل   . يفعضب ترعشو  يلوح  ُترظن 

اًّنس رغصألا  تایتفلا  نم  ةدحاو  نآلا  انأ  اھو   ،Bryn Mawr يف اًّنس 
ّنأ  ، ةلفاحلا نم  يلوزن  ءانثأ   ، ُتظحال  . ةيوناثلا ةلحرملا  بّالط  نیب 
بناج ىلإ  ّةیئاسن  بئاقح  َنلمحي  ّنھددعب  ناھتسي  ال  تایتف 

. ّةیسردملا بتكلا  بئاقح 
ةمئاق يف  ّةيوناثلا  ةلحرملا  نم  يفواخم  نع  ریبعتلا  نكمأ  اذإ 
ينقرؤي لاؤسلا  كلذ  يقب  ؟  ةرداق انأ  لھ  اھناونع : نوكیس   ، ةدحاو

نأ دعبو   ، ًالیلق رومألا  ّترقتسا  نأ  دعب  ّىتح   ، ّلوألا رھشلا  لاوط 
نیب يقيرط  سّملتو   ، رجفلا عولط  لبق  ظاقیتسالا  ىلع  تدتعا 

Whitney Young ةسردم تَمِّسُق  دقف   . فوفصلا نع  اًثحب  ينابملا 
نیمتنملا بّالطلل  لزنم  ةباثمب  اھنم  ّلك  َربتعُي   ،« تویب  » ةسمخ ىلإ 
ةسردملا ىلع  ّةیمیمحلا  نم  ٍّوج  ءافضإ  يف  دعاسي  ام  وھو   ، هیلإ

دعاسم ريدم  هسأر  ىلعو  بھّذلا » تیبلا   » يف ُتنك   . اھلمكأب
تیب نم  ةياغلل  ًابيرق  هُلزنم  ناك  ةفداصمو   . ثیمس ّدیسلا  ىعدُي 
ثیمس ّدیسلا  َةلئاع  ُتدعاس  دق  تنك   . دیلكوي ّةداج  يف  يتلئاع 

يب ةناعتسالا  تّمت  دقف   ، نینس لالخ  ةّعونتم  ةریثك  لامعأ  يف 
بيردت ةلواحمو   ، ونایبلا ىلع  فزعلا  مھمیلعتو  لافطألا  ةسلاجمل 

يف ثیمس  ّدیسلا  دوجو  ناك   . ةلیحتسم هبش  ةّمھم  يف  مھورج 
Whitney نیب لصو  ةلص  َلَّكش  ذإ   ، ام اًعون  ينحيري  ةسردملا 

. يقلق اًریثك  فّفخي  مل  كلذ  نكل   . هنطقأ يذلا  ّيحلاو   Young
اھنیب نم   ، ّيیح ءانبأ  نم  ّةلق   Whitney Young ةسردم تّمض 
اھتفرع يتلا  اكایش  يّفص  ةلیمزو   ، نوسنوج يریت  يقيدصو  يراج 

. نيدلو وأ  رخآ  ٍدلو  ىلإ  ةفاضإ   ، ةناضحلا مّايأ  ذنم  ًاّّيدو  اًعم  انسفانتو 
لوصولا دنعو   . ًابايإو ًاباھذ  اھسفن  ةلفاحلا  لقتسي  ّانم  ضعبلا  ناك 

. هقيرط يف  ًّالك   ، ةفلتخملا تویبلا  نیب  قرتفن  ّانك   ، ةسردملا ىلإ 
يدرفمب يرومأ  اھیف  ّربدتأ  يتلا   ، قالطإلا ىلع  ىلوألا  ّةرملا  تناك 

يل اھّرفو  يتلا  ةياعرلا  ىلع  قباسلا  يف  امك  دمتعأ  نأ  نود  نم 
قيرطلا دّھم  املاطل  ةقثاولا  هتماستباو  هئودھبف   . غيرك ربكألا  يخأ 

ّةدوم بسك  يف  هتفاطلب  غيرك  حجن   ،Bryn Mawr يف  . يمامأ
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ٍدلوك هیلإ  َرظنُي  تابف   ، بعلملا يف  ةذمالتلا  مارتحا  لانو   . ةذتاسألا
. اھلالظب يمتحأ  يتلا  سمشلا  ءفدب  َهبشأ  هدوجو  ناك   . ّزیمم

نوسنبور غيرك  ةقیقش   ، هیلإ ُتبھذ  ناكم  ّلك  يف   ، اًمود ُتفِرُع 
. ةریغصلا

مسا ماحقإ  نود  نم   ، نوسنبور لیشیم  ُتحبصأ  دق  نآلا  انأ  اھ 
خّسرأل  ،Whitney Young يف  ، دھجب لمعلا  ّيلع  نَّیعت   . غيرك
ىلع َظافحلا  ُّةیئدبملا  يّتیجیتارتسا  تنّمضت   . ّةوقب يروضح 
دالوألا ءالؤھ  مھ  نم   . بثك نع  يّفص  ءالمز  ةبقارمو   ، يئودھ

، حضاو ٍلكشب  ءایكذأ   . ءایكذأ مّھنأ  مھنع  هتفرع  ام  ّلك  ؟  ًالصأ
، نكلو  . ودبي امك   ، ةنيدملا يف  دالوألا  ىكذأ  مّھنإ   . ّةيوبخن ةروصبو 
ىلإ اكایشو –  يریتو  انأ  اًعیمج –  لصن  ملأ  ؟  مھنیب نم  انأ  نكأ  ملأ 

؟ مھلثم ءایكذأ  اّننأل   ، ناكملا اذھ 
ّانك اذإ  اّمع  ةركف  ّيأ  كلمأ  ملو   . فرعأ نكأ  مل  يّننأ  ةقیقحلا 

. مھلثم ءایكذأ 
تَِربُتعا ٍةسردم  نم  نيدفاولا  ةذمالتلا  لضفأ  ّانك  اّننأ  طقف  ُتفرع 
ّةيرثكأ يذ  لوبقم  ّيح  يف  عقت   . ءادوس ّةيرثكأ  تاذو   ، ةلوبقم
لضفألا ّانك  ول  اذام  ؟  ًایفاك كلذ  نكي  مل  ول  اذام   ، نكلو  . اًضيأ ءادوس 

؟ بسحف نیّئیسلا  نیب 
، ّيبلاطلا هیجوتلا  ةلحرم  ءانثأ  ينرواس  يذلا  ّكشلا  وھ  كلذ  ناك 
، ّةيزیلكنإلا ةغللاو  تّایعیبطلا  يّتدام  يف  ىلوألا  صصحلا  لالخو 
ددج ٍقافر  ىلإ  ّفرعتلا  ءانثأ   ، ثيداحألا يف  يّرثعت  يف  سكعناو 
لوح تروحمت  كوكش   ،« ًایفاك سیل   ، ًایفاك سیل   » . ايریتیفاكلا يف 

. نیحلا كلذ  ّىتح  يسفن  يف  يتقث  لوحو   ، هنم ُتیتأ  يذلا  ناكملا 
، اًدّدجم ماسقنالاو  ماسقنالاب  دّدھت  ٍةثیبخ  ٍّةیلخب  هبشأ  رمألا  ادب 

. كلذ فاقيإل  ةقيرط  دجأ  نأ  ىلإ 
اذھ ّنوكت   . اھتّلیخت اّمم  ریثكب  ربكأ  وغاكیش  ّنأ  فشتكأ  تنك 
يف ًاّیموي  اھتیضمأ  يتلا  ثالثلا  تاعاسلا  لالخ   ، ًاّیئزج عابطنالا 

، ّرركتملا ّفقوتلا  ةھاتم  يف  ًةقراغ  عراشلا 75،  نم  اًءدب   ، ةلفاحلا
ماحدزالا ببسب  نایحألا  مظعم  يف  ًةفقاو  ءاقبلا  ىلع  ًةربجمو 

. ديدشلا
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يبونجلا بناجلا  ًّالوطم  علطتسأ  تنك   ، ةلفاحلا ةذفان  لالخ  نم 
رون اھّفلي  يتلا  ةقلغملا  معاطملا   ، ّلاحم هلمكأب : وغاكیش  نم 
بعللا تاحاسو  ّةلسلا  ةرك  بعالم   ، ركابلا حابصلا  يف  يدامر 

دنع ًابرغ  ّمث   ،Jeffery عراش دنع  ًالامش  انتلحر  لمكن  ّانك   . ةغرافلا
نیعراش ّلك  ّفقوتن  ثیحب   ، ديدج نم  ًالامش  ّمث  عراشلا 67، 

ربعن Jackson Park Highlands و ّانك   . بّاكرلا نم  ديزملا  باحطصال 
ةبّاوب فلخ  ًايراوتم  وغاكیش  ةعماج  مرح  عقي  ثیح   ،Hyde Park
اًریخأ ةعرسلا  ديزن  ّانك   ، رھدب هبشأ  تدب   ، ةّدم دعبو   . ةمخض ديدح 
نغیشیم ةریحب  ةاذاحم  يف  قيرطلا  عبتنو   ،Shore Lake Drive دنع

. ةنيدملا طسو  وحن   ، ًالامش
اھیلإ دعصت  نأ  كیلع   . دیكأ اذھ   ، ةلفاح لاجعتسا  نكمي  ال 
يف  ، ةنيدملا طسو  ىلإ  لصن  ّانك  نإ  ام   . ةلحرلا ةّقشم  لّمحتتو 
ًةزاتجم ًابرغ  ةھّجتملا  ةلفاحلا  ّلقتسأ  ّىتح   ، نغیشیم عراش 
فراصملا ينابمب  ةراثإ  رثكأ  دھشملا  حبصیف   Van Buren عراش

فقي يتلا  ةمخفلا  قدانفلابو   ، ةبّھذملا ةمخضلا  اھباوبأو  ةریبكلا 
، ةذفانلا لالخ  نم  بقارأ  تنك   . اھباوبأ ىلع  لابقتسالا  وّفظوم 
مھو ةیلاع –  بوعكو  رینانتو  ٍتالدب  ةقینأ –  ءايزأب  ًءاسنو  ًالاجر 
دادتعاب لمعلا  ىلإ  ىطخلا  نولجعتسيو   ، ةوھقلا باوكأ  نولمحي 
نوّمسي ءالؤھك  اًسانأ  نأ  دعب  فرعأ  نكأ  مل   . سفنلاب ریبك 
يغبني ناك  يتلا  تاداھشلا  عون  فرعأ  مل  امك  نیفرتحم .» »
ةرشتنملا ةمخضلا  تاسسؤملا  هذھ  ىلإ  لوخدلل  اھیلع  لوصحلا 
. مھتميزعب تبجعُأ  يّننكل   ،Van Buren عراش لوط  ىلع 

يف  ، ءودھب تانایبلا  عمجأ  تنك   ، ةسردملا يف   ، تقولا كلذ  يف 
لبق  . نیقھارملا نم  ةفّقثملا  ةقبطلا  طسو  يعقوم  مھفل  ةلواحم 
تارايز ىلع  ىرخأ  تائیب  نم  لافطألا  عم  يتبرجت  ترصتقا   ، كلذ
تاّمیخم يف  اھُتیضمأ  تّایفیص  عضب  ىلعو   ، نیفلتخم ءابسنأل 
لافطألا نم  اھیف  نوكراشملا  ناك   ،Rainbow Beach يف  ، ّةيراھن

ٌدحأ نكي  ملو   ، وغاكیشل يبونجلا  بناجلا  ءاجرأ  فلتخم  نم  نیتآلا 
اًضیب اًدالوأ  ُتلباق  دقف   ،Whitney Young يف اّمأ   . ًاّيرث مھنم 

، ناك وغاكیش  نم  ءزج  وھو   ، ّيلامشلا بناجلا  يف  نونكسي 
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اًدبأ ّركفأ  مل  ينوك   ، رمقلا نم  ملظملا  ءزجلاب  هبشأ   ، ّيلإ ةبسنلاب 
وھف هعقوتأ  نكأ  مل  ام  اّمأ   . كلذل ًاببس  تدجو  وأ  هترايز  يف 
عمف  ، ّةیكریمألا ّةیقيرفألا  ةبخنلا  ىّمسُي  ام  َدوجو  ركبملا  يفاشتكا 
نم مھمظعم  يف  اوناك  ةديدجلا  ةيوناثلا  ةسردملا  يف  يقافر  ّنأ 
 – دعب ام  يف  نَّیبت  امك  ةرورضلاب –  سكعني  مل  كلذ  ّنأ  ّالإ   ، دوسلا
، ءّابطأ وأ  نیماحم  مھنم  ضعبلا  يلاھأ  ناكف   . انبراجت يف  اًقاّستا 

يكریمأ ّيعامتجا  ٍدان  لالخ  نم  اًضعب  مھضعب  فرعي  مّھنأ  ادبو 
ٍتالحر يف  باھّذلا  اوداتعا  مّھنأ  امك  . Jack and Jill ىعدي يقيرفأ 

. رفس تازاوج  ةزایح  ّبلطتت  ىرخأ  ٍتالحرو   ، تالطعلا لالخ  ّجلزتلل 
لثم  ، يعمسم ىلع  ةبيرغ  تَدب  ءایشأ  نع  نوثّدحتي  اوناك 
يف يقافر  دحأ  ناك   . ّةيدیلقتلا دوسلا  تّاّیلكو  ّةیفیصلا  تابيردتلا 

تسَّسأ ةلئاعل  نبا   ، فیطلو دھتجم  ٌدلو  وھو   ، دوسلا نم  فصلا 
ىقرأ دحأ  يف  شیعيو   ، لیمجتلا تارضحتسمل  ىربك  ًةكرش 

. ةنيدملا طسو  ةقھاشلا  ينابملا 
كلت ىلإ  بستنا  نم  ّلك  ّنأ  لوقأ  ال   . ديدجلا يملاع  كلذ  ّلكش 
مل عضولاف   ، ةداعلا قوف  اًّروطتم  هتایح  بولسأ  وأ  ًاّيرث  ناك  ةسردملا 
دقو  ، ّيیح هبشت  ءایحأ  نم  اوتأ  نيدفاولا  دالوألا  نم  ٌرثك   . كلذك نكي 
يتلا ىلوألا  رھشألا  ّنكل   . تلعف اّمم  ٍریثكب  رثكأ  ةایحلا  اوعراص 

نم ًاّیفخ  ناك  اًئیش  ظحلأ  ينتلعج   ،Whitney Young يف اھُتیضمأ 
نم ّةیفخ  هبش  ٍةكبشك  تدب  يتلا  تاقالعلاو  ّزیمتلا  ّةیلآ  وھو  ؛  لبق

ضعبلا عفرتل  ةزھاجلاو   ، سوؤرلا قوف  ةّقلعملا  لابحلاو  ملالسلا 
. ءامسلا ىلإ  عیمجلا –  سیلو  ّانم – 

. اًّدج ةّدیج  ةسردملا  يف  ىلوألا  ةنسلا  يف  يتامالع  تناك 
ـ  لاو  freshman ـ   لا تاونس  لالخو   . ةیناثلا ةنسلا  يف  رمألا  كلذكو 
يف اًقباس  اھُتكلتما  يتلا  اھتاذ  ةقثلا  خّسرأ  تأدب   ،sophomore
هیفالت يف  تحجن  إطخ  ّلك  عمو   ، ریغص ٍزاجنإ  ّلك  عمو  . Bryn Mawr

دقل  . اًّجردت دّدبتت  يسفن  يف  يكوكش  تناك   ، ةيوناثلا ةلحرملا  يف 
. ّفصلا يف  يدي  عفر  نم  ةفئاخ  نكأ  ملو   . ةفاك يتذتاسأ  ُتببحأ 

عیمجلا ؛  نامألاب روعش  هبحصي  ءاكذلا  ناك   ،Whitney Young يفف
ىلإ ّةرطضم  يسفن  دجأ  مل   ، اذل  . ةعماجلا لوخد  ىلإ  ىعسي  ناك 
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. ءاضیب ٍةاتفك  ثّدحتلاب  مَھَّتُأ  نأ  نم  اًفوخ  يئاكذ  ءافخإ 
ىلع ٍدھجب  ُتلمعو   . ةباتكلاب َتطبترا  يتلا  اّھلك  ّداوملا  ُتببحأ 
ةغللا يف  ةلوبقم  ٍتامالع  ُتلن   . ّةيدیھمتلا تّایضايرلا  ّةدام 
اًمود ّيلع  نومّدقتي  اوناك  يل  ًانارقأ  ّنأ  مغر  ىلعو   . ّةیسنرفلا

، اًدھج مھنم  ّبلطتي  ملو  ًالھس  مھّقوفت  ادب  دقو   ، نیتوطخ وأ  ًةوطخ 
بعوتسأ تأدب   . ينطبحي نأب  قرافلا  اذھل  حمسأ  ّالأ  تلواح  يّننكل 

ًابلاغ يندعاسیس  كلذ  ّنإف   ، ّةیفاضإ ٍتاعاس  سردأ  تنك  اذإ  يّننأ 
َناوتأ مل  يّننكل   ، لماكلاب ةّقوفتم  ًةذیملت  نكأ  مل   . ّةوھلا مدر  يف 

. لوصفلا ضعب  يف  ّقوفتلا  تسمالو   ، ةلواحملا نع 
يف هتفرغ  ًایلخم  نوتسنِرب  ةعماج  غيرك  لخد   ، ءانثألا هذھ  يف 
مجحب اًغارف   ، ّةیمویلا انتایح  يف  ًابعص  اًغارف  اًكرات   ، دیلكوي عراش 
ٍتایّمك ىلع  يوتحت  انتجّالث  تحبصأ   . اًمارغولیك نیعستو   ، نيَرتم
تیبلا يف  فتاھلا  ّطخ  دعي  ملو   ، بیلحلاو محللا  نم  ریثكب  ّلقأ 
غيرك ىّقلت   . هعم ثيدحلا  َندرأ  يتاوللا  تایتفلا  تاملاكمب  ًالغشنم 

، ّةیلاملا حنملا  هل  تمّدق  ةریبك  تاعماج  نم  ةفلتخم  اًضورع 
، ّهنكل  . ّةلسلا ةرك  ةبعل  لاجم  يف  ةرھشلا  قیقحت  هل  تنمضو 

تناك نإو   ، يتلا نوتسنِرب  ةعماج  راتخا   ، ّيدلاو نم  عیجشتبو 
ٍرخفب يبأ  رعش   . اًضيأ ریثكلاب  ُدعت   ، اھايأر امك   ، اّھنأ ّالإ   ، ربكأ اھفیلاكت 
ّةلسلا ةرك  قيرف  ىلإ   ، ّيساسأ ٍبعالك  غيرك  بستنا  امدنع  ریبك 

ناتّحنرتملا هامدق  هعنمت  مل  . sophomore ـ   لا ّفصل  نوتسنِرب  يف 
ةرّایس لَّدب  دق  ناكو   . اھب عتمتسا  ةليوط  ٍتالحرب  مایقلا  نم  هازّاكعو 

يئانتسك نولب  زارطلا 225،  نم   ، ةديدج ىرخأب  ةميدقلا  كيوبلا 
ريركت ةأشنم  نم  ٍةزاجإ  ىلع  لصحي  ناك  امدنعو   . عمالو نكاد 
انايدنإ ربع   ، ةلصاوتم ةعاس  ةّدم 12  هترّایس  دوقي  ناك   ، هایملا
يتلا تايرابملا  ىدحإ  رضحیل   ، يسریج وینو  اینافلسنبو  وياھوأو 

. اھیف كراشي  غيرك  ناك 
ىلإ تیبلا  نم  ًابايإو  ًاباھذ  هیضمأ  تنك  يذلا  ليوطلا  تقولا  َلاح 
امدنعو  . لعفأ نأ  ُتدتعا  امك  ّيدلاو  ةيؤر  نود   ،Whitney Young
ًةشحوم تناك  اّھنأ  يف  ّكش  ينرواسي   ، ةبقحلا كلت  مویلا  عجرتسأ 

كلت يف   ، تنك دقو   . ملقأتلا نم  اًعون  امھنم  تضتقا  اّھنأ  وأ   ، امھل
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اَنبعتأ نأ  دعب   . هیف رضحأ  اّمم  ریثكب  رثكأ  لزنملا  نع  بیغأ   ، ةرتفلا
ةلحر لالخ   ، ةقیقد نیعست  ةّدم   ، انمادقأ ىلع  ّيمویلا  فوقولا 

ّلح ىلإ   ، نوسنوج يریتو  انأ   ، انّلصوت  ، ةسردملا ىلإو  نم  ةلفاحلا 
عبرب داتعملا  دعوملا  لبق  حابصلا  يف  تیبلا  رداغن  انرص   . ليدب رخآ 
ّمث  ، ةسردملل سكاعملا  هاّجتالا  يف  ًةرئاس  ةلفاح  ّلقتسنو  ةعاس 
نم زفقن  كانھ   . اًماحدزا ّلقأ  ٍّيح  وحن  ًابونج  تّاطحم  عضب  زاتجن 

، ًالامش ةھّجوتملا  ةداتعملا  انتلفاح  ّلقتسنل  عراشلا  ربعنو  ةلفاحلا 
ثیح عراشلا 75،  دنع  هیلع  يھ  اّمم  اًماحدزا  ّلقأ  تناك  يتلاو 

وأ ثّدحتنو  رخفب  نیقصالتم  نّییسرك  ّلتحن  ّانك   . اّھلقتسن نأ  اندتعا 
. ةسردملا ىلإ  ةليوطلا  ةلحرلا  لالخ  سردن 

ةسداسلا يف  تیبلا  ىلإ  لصأف   ، ةبعتم دوعأ  تنك   ، ءاسملا يف 
يف لصح  اّمع  ّيدلاو  عم  ثّدحتأو  اًعيرس  ًءاشع  لوانتأل  ةعباسلا  وأ 
دادعإل يفتخأ  ُتنك   ، ًةرشابم نوحصلا  لسغ  دعب   ، نكلو  . مویلا كلذ 
سلجأو  ، ىلفسلا ةقبطلا  ىلإ  يبتك  بلاغلا  يف  ًةذخآ   ، يضورف
يذاحملا جردلا  فلخ  ّةیملعلا –  ةعوسوملل  ّصصخملا  نكرلا  يف 
ًةدشانو  ، يسفنب ءالتخالا  ىلإ  ًةیعاس  يریتو –  يبور  ةّقشل 

. ءودھلا
طاسقألا هتّلكش  يذلا  ءبعلا  نع  ّطق  يادلاو  ثّدحتي  مل 

تَنلعأ امدنع   ، اذل  . همجح رّدقأل  يفكي  ام  ُتفرع  يّننكل   . ّةیعماجلا
، سيراب ىلإ  ّةيرایتخا  ةلحر  ّمظنتس  اّھنأ  ّةیسنرفلا  ةغللا  ةسِّردم 
عفد ىلع  نيرداقلا  بّالطلل   ، ةليوطلا انتالطع  ىدحإ  لالخ 
وھ كلذ  ناك   . تیبلا يف  عوضوملا  ةراثإب  ّىتح  أبعأ  مل   ، فیلاكتلا
،Jack and Jill يدان ءاضعأ  نم  نيرخآلا  دالوألا  نیبو  ينیب  قرافلا 
اًتیب نكسأ  تنك   . نیّبرقملا يئاقدصأ  مھنم  نوریثكلا  حبصأ  نيذلاو 

ةنيدملا ربع  لّقنتلل  ةلفاحلا  ةرجأ  ىّقلتأو   ، ّبحلاب اًمعفمو  اًّمظنم 
ىلإ ةدوعلا  دنع  يراظتناب  ةنخاس  ماعط  َةبجو  دجأو   ، ةسردملا ىلإ 
ءيش ّيأ  بلطل  ةّدعتسم  نكأ  مل   ، كلذ ادع  ام   . ءاسملا يف  تیبلا 

. ّيدلاو نم  رخآ 
. امھیلع ٌةيداب  ةریحلاو   ، ءاسم تاذ  يادلاو  يناعدتسا   ، كلذ عم 

ّةیبلاطلا ةلحرلا  رمأب  نوسنوج  يریت  ةدلاو  نم  يّمأ  تَملع  دقف 
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. اسنرف ىلإ 
. ينَتلأس ؟»،  انيربخت مل  اذامل  »
«. لاملا نم  ریثكلا  ِفّلكُت  اھنأل  »

، ةناھملا ضعببو  فطلب  يبأ  لاق   ،« شیم اي  كیلإ  دوعي  ال  رارقلا  »
!«. ؟ اًئیش ملعن  مل  نإ  ّررقن  نأ  انل  فیكو  »

رظنلا يّمأ  ينتلداب   . هلوق ّيلع  اّمم  ةّدكأتم  ریغ  امھیلإ  ُترظن 
ىدتراو  ، ّةیمسرلا لمعلا  ّةزب  علخ  دق  يبأ  ناك   . نیتفیطل نینیعب 

، رمعلا نم  تّاینیعبرألا  ةيادب  يف  امھالك  ناك   . اًفیظن ضیبأ  اًصیمق 
ّطق امھنم  ّيأ  رفاسي  مل   . ًابيرقت ةنس  نيرشع  ذنم  اّجوزت  دقو 
وأ ئطاشلا  ىلإ  تالحر  يف  ابھذي  مل   . ابوروأ يف  ةزاجإ  ةیضمتل 
غيركو انأ  تنك   . اًتیب اكلتمي  مل   . تیبلا جراخ  ءاشع  الوانتي 

. انیلع هناقفنُي  اناك  هاكلتما  ام  ّلكو   ، دیحولا امھرامثتسا 
يتسِّردم عم  سيراب  ىلإ  ةرئاطلا  تبكر   ، رھشأ ةعضب  دعب 

يف اًعیمج  انمقأ  . Whitney Young يف يّفص  قافر  نم  ةعومجمو 
انيرتشا  . لفيإ جرب  انرزو  رفوللا  فحتم  يف  انّلوجتو   ، ریغص ٍلزن 

ىلع انیّشمتو   ، تاقرطلا ىلع  كاشكألا  نم  ةنبجلاب  بيركلا » »
ةلحرملا يف  بّالط  ةنكلب  ّةیسنرفلا  ثّدحتن  ّانك   . نیسلا رھن  فافض 

امدنع  . ّلقألا يف  اھب  ثّدحتلا  نم  ّاّنكمت  اننكل   ، وغاكیش نم  ةيوناثلا 
ةذفانلا نم  ُترظن   ، مویلا كلذ  يف  عالقإلا  ةبّاوب  نم  ةرئاطلا  تدعتبا 
جاجزلا ءارو  فقت  يّمأ  ّنأ  اًمامت  فرعأ  انأو   ، راطملا ىنبم  ىلإ 
ّركذتأ  . اھدیب يل  ًةّحولمو  ّيوتشلا  اھفطعم  ًةيدترم   ، فیثكلا دوسألا 
ىلع اھعُراَست  ّمث   ، عفترملا ةرئاطلا  ّكرحم  توص  ينمدص  فیك 
يردص ىلع  قبطأ  يذلا  ُطغضلاو   ، ئجافملا اھعافتراو  ّجردملا 
. اًریخأ عافترالاب  رعشأ  نأ  لبق   ، ةبعص ةھرب  يدعقمب  ينقصلأو 

تنك  ، ناكم ّلك  يف  ّةفاك  ّةيوناثلا  ةلحرملا  بّالط  رارغ  ىلع 
نكامألا يف  اًصوصخ   ، ٍبخصب انّعكست   . ّعكستلا ّبحن  يقافرو 

يف  ، وغاكیش طسو  ىلإ   Whitney Young نم دشتحن  ّانك   . ةماعلا
نوكت امدنع  وأ  ةسردملا  نم  اًركاب  اھیف  فرصنن  ّانك  يتلا  مّايألا 

Water Tower عّمجم يف  فاطملا  انب  يھتنیل   ، ةلیلق ضورفلا 
مدختسن ّانك   ، كانھ  . تاقبط ينامث  نم  ّفلؤملا  يراجتلا   Place
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راشوفلا ىلع  اندوقن  قفننو   ، ًالوزنو اًدوعص   ، يئابرھكلا ّملسلا 
تاعاس  McDonald يف تالواطلا  ّلتحنو   ،Garret نم ذيذللا 
ّجرفتن ّانك   . ماعطلا نم  ةریبك  ٍتایمك  يرتشن  نأ  نود  نم   ، ةليوط
بئاقحلا لّمأتنو  اھمّمصم  عیقوت  لمحت  زنیجلا  نم  ليوارس  ىلع 
اننوقحالي نمألا  لاجر  ناك  ام  ًابلاغ  . Marshall Field ّلاحم يف 

، نایحألا ضعب  يف   ، ّانكو  . انرھظم مھقُري  مل  ذإ   ، يّفخ لكشب 
. ّةیئامنیسلا مالفألا  ةدھاشمل  بھذن 

يتلا ةنيدملا  قيرببو   . اًضعب انضعببو   ، انتّيرحب ءادعس   ، ءادعس ّانك 
اھیف ّركفن  مل  يتلا  مّايألا  يف  رثكأ  اننیعأ  يف  عمتلت  تناك 

. ةنيدملا يف  ّةيرحب  ّلوجتن  فیك  ّملعتن  ّانك   . ةسردملاب
اتیتناس ىعدتو  ّفصلا  يف  يتلیمز  عم  تقولا  نم  اًریثك  ُتیضمأ 
عضب دعب   ،Jeffery يف  ، اًحابص ةلفاحلا  بكرت  تناك   . نوسكاج

ةلحرملا يف  يتاقيدص  برقأ  نم  ًةدحاو  تَحبصأو   . ّينم تّاطحم 
، ئلتمم هجوو   ، نیتلیمج نيوادوس  نینیعب  اتیتناس  تّزیمت   . ّةيوناثلا
. اھرمع نم  ةرشع  ةسداسلا  يف  ّىتح   ، ّةيوثنأ ةمكحب  تّفرصتو 

فوفصب قاحتلالا  ىلع  بظاوت  اتیتناس  تناك   ، ةسردملا يف 
رینانتلا تدترا   . اًعیمج اھیف  ّقوفتتو   ،AP class جمانرب نمض  ةمّدقتم 

ًاتوص تَكلتماو   . زنیجلا نيدتري  ّةفاك  تايرخألا  تایتفلا  تناك  امدنع 
Roberta لـ   ةقفارم  ةّینغم  رود  ءادأ  ىلإ   ، نینس دعب  اَھلصوأ  اًعئار 
، اھیلإ ينبذج  ام  اذھو  ةقیمع  ٍّةیصخشب  اتیتناس  تّعتمت  . Flack

اندوجو ءانثأ  ةثباعو  ًةیھال  تناك   ، يّتیصخش هباشي  ٍوحن  ىلعف 
ّانك ذإ   ، اندحو نوكن  امدنع  ّةداحو  ًةيّدجو   ، ةریبك ةعومجم  طسو 

ةریبكلا  ، ةایحلا نوؤش  ةنلقعو  ءایشألا  ةفسلف  ىلإ  نیتلّایم  نیتاتف 
يف  ، ضرألا ىلع  نیتدّدمم  ةليوط  ٍتاعاس  انیضمأ   . ةریغصلاو اھنم 
نم ضیبألا  هنولب  اھلھأ  تیب  نم  ةیناثلا  ةقبطلا  يف  اتیتناس  ةفرغ 
ءزجلا يف   ،Jackson Park Highlands يف عقاولاو   ،Tudor زارطلا
انقرؤي اّمع  اھلالخ  ثّدحتن   ،South Shore ةقطنم نم  ًءارث  رثكألا 

نم همھف  انیلع  بعصي  وأ  همھفن  اّمعو   ، انتایح هّجتت  نيأ  ىلإو 
ةيؤرب ّتلحتو  ءاغصإلا  ّنف  اتیتناس  تداجأ   ، ٍةقيدصك  . ملاعلا لاوحأ 

. اھوذح وذحأ  نأ  ُتلواحو   ، ةبقاث
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يتلا ّمھألا  ةقیقحلا  يھو   ، ةروھشم ًّةیصخش  اتیتناس  دلاو  ناك 
ىربكلا ةنبالا  تناك  ذإ   ، اھتایح يف  اھنع  يضاغتلا  اھیلع  َرَّذعت 
میعزلاو  ، ًةسامح دّقتملا  ظعاولا   ، نوسكاج يسیج  ّسقلل 

عم برق  نم  نوسكاج  لمع   . يمانتملا ذوفنلا  يذ  يسایسلا 
ةيادب يف  ينطولا  ىوتسملا  ىلع  زربو   ، روینوج غنیك  رثول  نترام 

Operation مسا َتلمح  ًّةیسایس  ًةّمظنم  اًسّسؤم  تّاینیعبسلا 
نّییكریمألا نّییقيرفألا  قوقح  ةيامح  ىلإ  تَعد   ،PUSH

يف نوسكاج  ناك   ، ّةيوناثلا ةلحرملا  يف  ّانك  امدنعو   . نیمورحملا
مئاد ناك   . ّةيوق تاقالعو  ةّرثؤم  ٍّةیصخشب  عَّتمت  دقف   ، هترھش جوأ 

هتاوعدب دوشحلا  اًرسآ   ، اھضرعو دالبلا  لوط  يف  لوجي   ، لّقنتلا
ىلإو  ، ًابناج ّةلذُملاو  ّةیطمنلا  وتیغلا  روص  حرط  ىلإ  دوّسلل  ةّيودملا 
اعد  . هنم اومرُح  املاطل  يذلا  يسایسلا  مھرودب  ةبلاطملا 

. ّيتاذلا نیكمتلا  ةیّمھأ  ىلع  اًدّدشم   ، ةرباثملا ىلإ  نوسكاج 
اعدو لمألا .»! شعیلو  تارّدخملا ! طقستلف  : » ریھشلا هءادن  قلطأو 

، ةزفلتلا تاشاش  ءافطإب  تادّھعت  عیقوت  ىلإ  سرادملا  ةذمالت 
ادحو  . ّةیسردملا مھضورف  ءاھنإل  ةلیل  ّلك  نیتعاس  صیصختو 

نوسكاج براح   . مھئانبأ ةساردب  اونعي  نأب  اودّھعتي  نأ  ىلإ  لھألاب 
ّةیقيرفألا تاعمتجملا  نم  ریثكلا  ىلع  ةرطیسملا  لشفلا  رعاشم 

، مھسفنأ هاجت  ةقفشلاب  روعشلا  ذبن  ىلع  مھعَّجشو   ، ّةیكریمألا
ناك  ،« ... دحأ ال   ، دحأ ال   » . مھسفنأب مھریصم  ديدحت  ىلإ  مھاعدو 
ّلك نیتعاس  نويزفلتلا  ءافطإ  نع  زجعلا  ّدح  رقفلا  هب  غلب   » ، خرصي

«. ةلیل
اًحیسف ناكملا  ناك   . اًریثم اتیتناس  لزنم  يف  ّعكستلا  ناك 
ّظتكاو  ، ةسمخلا ةلئاعلا  دالوأ  ّمض  ثیحب   ، ام ٍّدح  ىلإ  ًاّيوضوفو 
ةدلاو تناك  يتلا  ةميدقلا  جاجزلا  يناوألاو  ّيروتكیفلا  ثاثألاب 
امك نوسكاج –  ةّدیسلا  تناك   . اھءانتقا ىوھت   ، نیلكاج  ، اتیتناس
يدترت تناك   . ةبخاص ةكحضو  ةحماستم  حورب  عَّتمتت  اھيدانأ –  ُتنك 
ةدئام ىلع  لكألا  تابجو  ّدعت  تناكو   . ةضافضفلاو ةّنولملا  سبالملا 

نم مھتیبلاغو   ، رضح نم  ّلكب  ًةبّحرم   ، ماعطلا ةفرغ  يف  ةریبك 
تّمض دقو  ةكرحلا .»  » مسا هیلع  قِلطُت  تناك  ام  ىلإ  نیمتنملا 
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تّایصخشلا نم  ةبكوكو  ءارعشو  نّییسایسو  لامعأ  لاجر 
. نّییضايرلا ىلإ  نّینغملا  نم   ، ةروھشملا

ٍعون نم  ةقاط  تناك   ، لزنملا لخاد  نوسكاج  ّسقلا  نوكي  امدنع 
ّدتمتو  ، ّةینیتورلا رومألل  ٌّزیح  كانھ  دوعي  ال  ذإ  ؛  هیف ضبنت  رخآ 

ناك  . لیللا نم  ةمّدقتم  ٍتاعاس  ءاشعلا  ةلواط  ىلع  ثيداحألا 
عضوت ططخلا  تناك  امك   ، ًابايإو ًاباھذ  نودفاوتي  نوراشتسملا 
عراش يف  يتّقش  يف  ةدئاسلا  ءاوجألا  سكع  ىلعو   . رارمتساب
يفو  ، ةّعقوتمو ةمَّظنم  ةریتوب  ریست  ةایحلا  تناك  ثیح   ، دیلكوي
ةلئاعلا ةداعس  ىلع  ظافحلا  ىلع  يلھأ  سجاوھ  ترصتقا  نیح 

يف نیطرخنم  نوسكاج  لآ  ناك   ، حاجنلا برد  ىلع  اھب  ریسلاو 
ّىطختت مھتامازتلا  تناك   . اًریثأت ّدشأ  ادب   ، ّةيوضوف رثكأو  ربكأ  ءيش 

. ةیمھألا ةغلاب  مھتلاسرو  اًریبك  ناك  مھعمتجمف  ؛  مھتلئاع قاطن 
اوفرعو  ، يسایسلا طاشنلا  ةسرامم  ىلع  اھتوخإو  اتیتناس  تأشن 
اھّمظن يتلا  تارھاظتلا  عیمج  يف  اوكراش  امك   . فیكو نوعطاقي  ام 
كرويوینو ابوكو  لیئارسإ  نم  ٍّلك  ىلإ  هتارايزو  هتالحرو   ، مھدلاو
اوّملعتو  ، ةریفغ ریھامج  مامأ  ةریبك  حراسم  ىلع  اوفقو   . اتنالتأو

ًابأ اًصوصخ  بأ –  ّلظ  يف  ّةیلدجلاو  قلقلا  عم  لماعتلا  ىلع  ةردقلا 
هسفن نوسكاج  ّسقلا  طاحأ   . ماعلا نأشلا  يف  طشني  دوسأ – 

. هرافسأ عیمج  يف  هوقفار  نیتماصو  ماخض  لاجر  ٍسّارحب – 
. هتایح فدھتست  تاديدھت  كانھ  ّنأ  ىلإ  اًمامت  ّهبنتأ  مل   ، كاذتقو
يف  ، تلواح اّھنأ  ّالإ   ، هطاشنب اًروخفو  اھیبأب  اًفوغش  اتیتناس  تناك 

لماكلاب ّديؤن  اتیتناسو  تنك   . ّةصاخلا اھتایح  شیعت  نأ   ، هنیع تقولا 
تقولا يف  نكل   ، اكریمأ ءاحنأ  يف  دوسلا  بابشلا  تّایصخش  ةيوقت 
ءاضقنا لبق   Water Tower Place غولب ىلإ  اًضيأ  جاتحن  ّانك  هسفن 
انیسفن دجن  انك   . ّةیضايرلا  K-Swiss ةيذحأ َيرتشنل  تاليزنتلا  ةرتف 
اننكمي ةرّایس  نع  وأ   ، ام ناكم  ىلإ  اّنلقي  نّمع  ثحبن  اًمئاد 
نادلوو بسحف  ةدحاو  ٌةرّایس  يتلئاعل  تناك  اّملو   . اھتراعتسا

لآ لزنم  يف  ةلوھس  رثكأ  اًرمأ  ٍةرّایس  ُةراعتسا  تدب   ، نالمعي
ةدحاو نیترّایس : نوسكاج  ةّدیسلا  تنتقا  ثیح   ، نوسكاج
ىرخأو  ، بشخ حاولأب  ّىطغم  ّيجراخ  لكیھ  تاذ  نشياتس 
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ضعب ىلع  لّفطتن  ّانك   ، نایحألا ضعب  يفو   . ةریغص ّةیضاير 
ام  . انباحطصال  ، نوحوريو نوئیجي  نيذلا  رثكلا  رّاوزلا  وأ   ، نیلماعلا

سردلا وھ  كلذ  ناكو   . انتایحب ّمكحتلا  ناكمإ  ناك  كاذنآ  هب  انیّحض 
. ةیسایسلا ةایحلا  نع  هتّملعت  يذلا  ّيوفعلاو  ركبملا  ّلوألا 
تنك نإو  ّىتح   . اًدبأ اھلاح  ىلع  ىقبت  ال  تاّططخملاو  جماربلاف 
رعشت فوس  ّكنأ  ّالإ   ، ةماودلا نم  دیعبلا  بناجلا  ىلع  فقت 
ًاليوط راظتنالا  ىلإ  اتیتناسو  انأ  تررطضا  ام  ًابلاغ   . اھترادتساب
هتّدم زواجت  عامتجا  اھدلاو : لمعب  طبترم  ّنیعم  ریخأت  ببسب 
ببسب وأ   ، طوبھلاب اھل  نذإ  راظتناب  ءاوجألا  بوجت  ةرئاط  وأ   ، ةّررقملا
ةظحللا يف  ّفقوتلا  دعب  ریسلا  ةھجو  رییغت  نم  جتانلا  ریخأتلا 

دعب تیبلا  ىلإ  باھذلا  يونن  ّانك   . تّاطحملا نم  ددع  دنع  ةریخألا 
رمألا انب  يھتنیل   ، ّيراجتلا عَّمجملا  ةرايزل  ّططخن  وأ   ، ةسردملا
تاعاس نیتقلاع  وأ   ، يبرغلا بناجلا  يف  ّةیسایس  ةرھاظت  طسو 

.Hyde Park يف  Operation PUSH ةدایق زكرم  يف  ةليوط 
يسیج يّديؤم  نم  ةعومجم  عم  رھاظتن  انیسفن  اندجو   ، موي تاذ 
ىّمسملاو  ،Bud Billiken Day Parade ضارعتسا يف  نوسكاج 
ضارعتسالا ناك   . ميدق يفاحص  دومع  نم  ّةیلایخ  ّةیصخشب  اًنّمیت 

يف ماقُيو   ، وغاكیش يف  يبونجلا  بناجلا  دیلاقت  مظعأ  نم  اًدحاو 
اًقِرف ّمضي  ریبك  ناجرھم  وھو   . ةنس ّلك  نم  سطسغأ  / بآ رھش 
ةثالث ةفاسم  ىلع  ّدتمي   ، ةّنيزم تابرعو  ةریثك  ّةیقیسوم 
ّيحلا بلق  يف   ، روینوج غنیك  رثول  نترام  عراش  ربع  تارتمولیك 

،« دوسألا مازحلا   » مسا موي  تاذ  هیلع  قلطُأ  ّيكریمألا  ّيقيرفألا 
Bud ضارعتسا ّرمتسا  دقو  . Bronzeville مسا اًقحال  حَنمُیل 

ّيقيرفألا رخفلا  لوح  لماكلاب  روحمتو  ماعلا 1929،  ذنم   Billiken
ّىتح كیلع –  ٌمازلف   ، ًایسایس وأ  ًاّیلحم  اًمیعز  َتنك  اذإو   . ّيكریمألا

. هیف ریستو  ضارعتسالا  اذھ  يف  نوكت  نأ  اذھ –  انموي 
تأدب دق  اتیتناس  دلاوب  ةطیحملا  ةمّاودلا  ّنأ  كاذنآ  ملعأ  نكأ  مل 
يسیج لصفت  ةلیلق  تاونس  تناك  دقل   . ظوحلم ٍلكشب  عراستت 
سیئر بصنم  ىلإ  لوصولل  ّيمسرلا  قابسلا  ءدب  نع  نوسكاج 

أدب دق   ، حجرألا ىلع   ، ناك ّهنأ  ينعي  ام   ، ّةیكریمألا ةدّحتملا  تايالولا 
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ةلحرملا يف  ّانك  يتلا  ةرتفلا  لالخ   ، عوضوملا يف  ًاّيّدج  ریكفتلا 
جسنو  ، لاملا نم  ریثكلا  عمج  هیلع  ّنیعت  دقف   ، يلاتلاب  . ّةيوناثلا
لمع  ، مویلا يعأ  امك   ، سیئرلا بصنمل  حّشرتلاف   . ةمزاللا تاقالعلا 
امك  . ّةفاك نّیینعملا  صاخشألا  نم  اًّزكرمو  ًاینضم  اًدھج  ّبلطتي 

فورظلا ةئیھتو   ، ّةيدیھمتلا ِتاءارجإلا  ةحجانلا  تالمحلا  بَّلطتت 
تاونس ّبلطتي  يذلا  رمألا   ، ّةيرورضلا سسألا  ءاسرإو   ، اھل ةیتاوملا 
يسیج حبصأ  ماعلا 1984،  تاباختنا  ضوخ  هرارقبف   . دھجلا نم 
ّمظني  ، قالطإلا ىلع   ، ّيقيرفأ ّيكریمأ  ّيسایس  يناث  نوسكاج 
وضع هتقبس  تناكو   . ةسائرلا بصنمب  زوفلل  ّةینطو  ّةيّدج  ةلمح 
ماعلا لشفلاب  اھتلواحم  تءاب  يتلا   Shirley Chisholm سرغنوكلا
هنھذ يف  رودي  ناك  لیبقلا  اذھ  نم  اًئیش  ّنإف   ، دقتعأ ام  يفو  . 1972

. ضارعتسالا لالخ 
ًةمزلم  ، كانھ دوجولا  ّبحأ  مل  ًاّیصخش  يّننأ  وھ  كاذموي  هتفرع  ام 
توصلا تاّربكمو  تانولابلا  طسو   ، ةقراح سمش  تحت  فوقولاب 

ناك بخصلا  ّنأ  حیحص   . نیّللھملا جاوفأو  ّةیقیسوملا  خفنلا  تالآو 
ةسایسلابو  ، هب ّقلعتي  ام  اًئیش  ّنكل   ، اًضيأ اًریثمو  لب   ، ًاّیلسم

رومألا ّبحأ  اًمود  تنك  دقف   . قیضلاب ينرعشي  ناك   ، ّماع لكشب 
، يتادھاشم نمو   ، حوضوبو قبسم  لكشب  اھل  ّططخملاو  ةّمظنملا 
نكي مل   . ّةیسایسلا ةایحلا  يف  ّمظنم  ءيش  كانھ  نكي  مل 

وأ انأ  ّططخأ  ملف   ، ركذأ ام  بسحب   ، يجمانرب نم  اًءزج  ضارعتسالا 
ةظحللا يف  انِدّنُج  لب   . قالطإلا ىلع  هیف  ةكراشملل  اتیتناس 

يف رخآ  صخش  نم  وأ   ، اھدلاو وأ  اھتدلاو  نم  ٍبلطب   ، ةریخألا
يونن ّانك  ام  ةعباتمل  لاجملا  انل  حاتي  نأ  لبق  انب  كسمأ  ةكرحلا 
اًضيأ تنكو   ، قمعب اتیتناس  تببحأ  يّننكل   . كاذموي هب  مایقلا 

. نوغلابلا صاخشألا  يل  هلوقي  ام  ىلإ  ءاغصإلا  تدتعاو   ، ةبّذھم
بخاصلا جیجضلاو  ّرحلا  طسو  يسفنب  ُتیقلأ   . تلعف ام  اذھو 

.Bud Billiken Day ضارعتسال
دجأل مویلا  كلذ  ءاسم  يف  دیلكوي  عراش  يف  تیبلا  ىلإ  ُتلصو 

. كحضت يّمأ 
. يل تلاق   ،« ّوتلل نويزفلتلا  ةشاش  ىلع  ِكتيأر  دقل  »
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اتیتناس بناجب  يشمأ  ينتأرو   ، رابخألا ةرشن  دھاشت  يّمأ  تناك 
اھكحض ببس  ّنأ  ّنظأ   . ماجسناب مستبأو  ّحولأ  انأو   ، ةریسملا يف 

تنك ءيش  يف  ُتقلع  يّننأ  َةقیقحو   ، يقیض تَسمل  اّھنأ  وھ 
. هب مایقلا  مدع  لّضفأ 

اتیتناسو انأ  ُتنك   ، تاعماجلا نیب  رایتخالل  تقولا  ناح  امدنع 
ةرايزل اتیتناس  َتبھذف   . ّيقرشلا لحاسلا  تاعماجب  نیتّمتھم 
بتكم يف  ّفظوملا  دَّمعت  امدنع  باخ  اھلمأ  ّنكل   ، درافراھ ةعماج 

ناك نیح  يف   ، ّةیسایسلا اھدلاو  فقاوم  نأشب  اھَزازفتسا  لوبقلا 
يف عوبسأ  ةلطع  تیضمأف   ، انأ اّمأ   . ّدرجتب لَماعُت  نأ  هتَدارأ  ام  ّلك 
رمثُملا قیسنتلا  يف  اًمجسنم  ادب  ثیح   ، نوتسنِرب يف  غيرك  ةرايز 
زكرملا يف  دوجولاو   ، فوفصلا ةعباتمو   ، ّةلسلا ةرك  بعل  نیب 

 – ةعماجلا مرح  ناك   . تّایلقألا نم  بّالطلل  ّصصخملا  ّيعماجلا 
اًمخض ةقيرعلا –   Ivy League ـ   لا تاعماج  نم  ةعماج  يھو 
يف ّركفأ  مل   . فطللا نم  ٍردق  ىلع  غيرك  ءاقدصأ  يل  ادبو   . ًالیمجو
يف ةربخ  اوكلتمي  مل  يتلئاع  دارفأف   ، يغبني اّمم  رثكأ  رمألا 

. هفاشتكا وأ  هلوح  شاقنلا  نكمي  ام  كانھ  نكي  مل   ، اذل  . تاعماجلا
حلفُأسو  ، غيرك ّهبحأ  ام  ّلك  ّبحأس  يّننأ  ُتننظ   ، ةداعلا ترج  امكو 
ةلّضفملا ةعماجلا  نوتسنِرب  تَحبصأ  كلذبو  ؛  هب َحلفأ  ام  ّلك  يف 

. ّيدل
ُتبھذ  ،Whitney Young ةسردم يف  ةریخألا  يتنس  ةيادب  لالخ 
ىنعُت تناك  يتلا  ّةیعماجلا  ةدشرملا  عم  ّيّلوأ  ّيمازلإ  دعوم  ىلإ 

. يّفلمب
، تدّمعت يّننأل   . ةدشرملا كلت  فصو  يف  ةضافتسالا  عیطتسأ  ال 
، اھنول وأ   ، اھرمع ركذأ  . ال  ينھذ نم  ةبرجتلا  كلت  َوحم   ، روفلا ىلع 

رخفلاب ًةمعفم   ، اھبتكم لخدم  يف  ُترھظ  امدنع  ّيلإ  تَرظن  فیك  وأ 
يف لئاوألا  ةئملا  يف  ةرشعلا  نمض  ّجرختلا  كشو  ىلع  ينوك 
قودنص َةنیمأ  ُتبِخُتنا  ينوكلو   ،Whitney Young ةسردمب يّفص 

نم تلزأو   ، ّينطولا فرشلا  ّةیعمج  يف  اًوضعو   ، ریخألا ّفصلا 
نإ ركذأ  ال   . عساتلا ّفصلا  يف  ًةذیملت  مزالي  دق  ّرتوت  ّيأ  يریكفت 

مامضنالا يف  يتبغر  تنلعأ  نأ  لبق  يّفلم  ىلع  تعّلطا  دق  تناك 
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. هدعب وأ   ، يلاتلا فيرخلا  لصف  لالخ  نوتسنِرب  يف  يخأ  ىلإ 
، ریصقلا عامتجالا  كلذ  لالخ   ، يل تَركذ  ّةیعماجلا  ةدشرملا  ّلعل 

هجوب ًءاوس  يّننأل –  اھنم  ًاّيأ  ركذأ  يّننكل ال   . ةدیفم وأ  ّةیباجيإ  اًرومأ 
. ةأرملا كلت  اھب  تھَّوفت  ةدحاو  ٍةلمج  دنع  تّفقوت  مأ ال –  ّقح 

، ةدشرملا تلاق   ،« نوتسنِربل ةبسانم  ِتنك  اذإ  ام  ةّدكأتم  تسل  »
. ةیلاعتمو ةسرطغتم  ةماستباب  اھمالك  ًةقفرم 

ةعيرس ٍةبسح  ىلإ  دنتسا  ّهلعلو   ، اًضفارو اًعيرس  اھمكح  ناك 
جئاتنو يتامالع  ىلع  ةفطاخ  ًةرظن  تَقلأ  نأ  دعب   ، اھیلإ َتّلصوت 

، راھنلا لاوط  هلَعفت  اّمع  اًجذومنأ  اھقیلعت  ناك  اّمبرو   . يتارابتخا
ةنكمألا نع   ، ةریخألا ةنسلا  يف  ذیمالتلا  ربخُت  نأ  ؛  ةقئاف ّةیلعافبو 
ّفرصتت تناك  اّھنأ  نم  ةّدكّأتم  انأ   . نومتني ال  وأ  اھیلإ  نومتني  يتلا 

. يل هتلاق  امب  ًاّیلم  ریكفتلا  تداعأ  اّھنأ  ّنظأ  الو   . رثكأ ، ال  ّةیعقاوب
ّلوحتي خّسرت  ام  اذإ  روعش  لشفلا   ، اًقباس ُتلق  امك   ، نكلو

نأ لواحت  ةدشرملا  تناك  ام  طبضلاب  اذھ  ّنأب  ُترعش  دق  انأو   . ًةقیقح
ةلواحمب ّىتح  أدبأ  نأ  لبق   ، لشفلاب حيولتلا  يلخاد : يف  هعرزت 

ُرمألا  ، يتاّعلطت ىوتسم  ّللقأ  نأ  ّيلع  ّنأب  ينربخُت  تناك   . حاجنلا
. يادلاو هّايإ  ينّملع  ام  عم  اًمامت  ىفانتي  يذلا 

. ةیناث ّةرم  يسفن  يف  يتقث  هَتلاق  ام  حاطأل   ، اھقّدصأ نأ  ترتخا  ول 
! ًایفاك سیل   ، ًایفاك سیل  ميدقلا : روعشلا  كلذ  ُتدعتسالو 

Whitney يف نیحومطلا  بّالطلا  ِةبكاوم  نم  تاونس  ثالث  ّنكل 
حامّسلل ًةّدعتسم  نكأ  مل   . كلذ نم  رثكأ  يّننأ  ينتّملع   ،Young

. يسفن نع  هفرعأ  يّننأ  تننظ  ام  ّلك  حیطي  نأب  ٍدحاو  ٍصخش  يأرل 
مّدقتأ فوس   . يفدھ ّریغأ  نأ  نود  نم  يتقيرط  تّریغ   ، كلذ نم  ًالدب 
نكلو  ، تاعماجلا نم  ىرخأ  ةعومجم  ىلإو   ، نوتسنِرب ىلإ  ٍبلطب 

نم ًالدبو   . ّةیعماجلا ةدشرملا  نم  ّيفاضإ  لّخدت  ّيأ  نود  نم 
َّهبنت دقل   . اًّدیج ينفرعي  ٍصخش  ةدعاسم  ُتبلط   ، اھیلإ ثّدحتلا 

، ٍةذیملتك يّتوق  طاقن  ىلإ   ، يراجو ريدملا  دعاسم   ، ثیمس ّدیسلا 
ةلاسر ةباتك  ىلع  قفاوف   ، هدالوأ ةياعرب  ّيلإ  دھع  ّهنأ  نع  ًالضف 

. يب ةیصوت 
ةلباقمب  ، يتایح يف  نآلا  ّىتح  ةيافكلا  هیف  امب   ، ًةظوظحم ُتنك 
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، نّییملاع ءامعز  نیّقوفتملاو : نيزَّیمملا  صاخشألا  نم  رثك 
لاجر  ، ةذتاسأ  ، نّییضاير  ، ءاضف دّاور   ، نّییقیسوم  ، نیعرتخم
ُضعبلا  . نیقومرم نیثحابو  نیعدبم  ءّابطأو  بّاتكو  نینّانف   ، لامعأ
نكلو رخآلا –  ضعبلاو   . ءاسنلا نم  يفكي –  امب  سیل  نكلو  مھنم – 

دلُو مھضعب   . نیّنولملا نم  وأ  دوسلا  نم  اًضيأ –  يفكي  امب  سیل 
مّھنكل  . باعصلا اھیف  تمكارتو   ، ةملاظ انل  تدب  ةایح  شاع  وأ   ، اًریقف

دقو  . ملاعلا يف  تازیملا  عیمج  اوكلتما  مّھنأك  اوّفرصت   ، كلذ عم 
. مھتردق يف  كَّكش  نمب  نیطاحم  اوناك  مّھلك  يلاتلا : مھنم  تّملعت 
: نوخرصي نيذلا  نيدقتنملا  نم  ةبخاص  ٍجاوفأب  ًاطاحم  لاز  ام  مھضعب 
. ةرباع ةرثع  وأ  ریغص  إطخ  ّلك  عم   ،« ... لبق نم  كلذ  كل  ُتلق  »

اودجو مھفرعأ  نيذلا  نیحجانلا  صاخشألا  ّنكل   ، أدھي شيوشتلا ال 
، مھنّوبحي نيذلا  دارفألا  ىلع  ءاّكتاللو   ، هعم شیعلل  ًةقيرط 

. مھفادھأ وحن  اًمدُق  ّيضمللو 
Whitney Young يف ّةیعماجلا  ةدشرملا  بتكم  ُترداغ  امدنع 

تناكو  . يتماركب ساسملا  ّمت  ذإ   ، ًابضغ لعتشأ  تنك   ، مویلا كلذ 
! ِكيرأ فوس  كاذنآ : يسأر  يف  رودت  يتلا  ةدیحولا  ةركفلا 

نوكي ّنأ  ّعقوتأ  مل   . لمعلا ىلإ  ُتدعو   ، ةثداحلا كلت  دعب  ُتأدھ 
ناميإلاو زیكرتلا  ىلع  تصرح  يّننكل   ، ًالھس ةعماجلا  لوخد 
يتلاقم يف  ّهلك  اذھ  نع  ّربعأ  نأ  ُتلواح   . ّةصاخلا يتریسمب 
ّعتمتأ يّننأو   ، ةياغلل ةفّقثم  يّننأب  رھاظتلا  نم  ًالدبو   . ّةیعماجلا

نع ُتبتك   ، نوتسنِرب ةعماج  لخدأل  ةبولطملا  تاّموقملا  عیمجب 
ّةیعماجلا ةفاقثلا  مادعناو  نعو   ، دّدعتملا ّبلصتلا  ءادب  يبأ  ةباصإ 

رظنلابو  . ام اًئیش  زجنأ  نأ  لواحأ  عقاولا  يف  تنك  دقل   . يتلئاع يف 
. هب مایقلا  تعطتسا  ام  ّلج  زاجنإلا  ناك   ، يّتیفلخ ىلإ 

وأ ّةتس  دعب  ذإ   ، ّةیعماجلا ةدشرملل  يدعوب  تیفو   ، ةياھنلا يفو 
ةعماج يف  يلوبق  ةلاسر  لزنملا  ىلإ  انَتلصو   ، روھش ةعبس 

نم ازتیبلا  لوانتب  مویلا  كلذ  يف  يعم  يادلاو  لفتحا   . نوتسنِرب
يف  . ّراسلا ربخلا  هیلإ  ّفزأل  غيركب  تلّصتاو  . Italian Fiesta معطم
ىلع هركشأو  هربخأل  ثیمس  ّدیسلا  باب  ُتقرط   ، يلاتلا مویلا 
اّھنأب اھربخأل  ّةیعماجلا  ةدشرملا  باب  مامأ  ّطق  ّفقوتأ  مل   . هتدعاسم
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كلذ نكي  مل   . نوتسنِرب ةعماج  بسانأ  انأ  اھف   ، ًةئطخم تناك 
اھيرُأ نأ  ىلإ  ةجاحلاب  رعشأ  مل   ، ةياھنلا يف   . ّانم ٍّيأل  اًعفن  يدجُیل 

. يسفنل كلذ  تبثأ  نأ  وھ  هديرأ  ُتنك  ام  ّلج   ، ءيش ّيأ 
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نوتسنِرب ةعماج  ىلإ  هترّایس  يف  يبأ  ينداق  فیص 1981،  يف 
ّنكل  . يسریج وینب  يونیلإ  طبرت  يتلا  ةعيرسلا  تاقرطلا  ربع 
انقفار  . هتنباب ًابأ  عمجت  قيرط  ةلحر  نم  رثكأ  ناك  يّايإ  هباحطصا 
ةَقبسُم ًةوعد  ّيبلأ  تنك   ، عقاولا يف   . ةھزنلل دیفيد  يقيدص 

ىلع  ، ّصاخ ّيفیص  ّيھیجوت  جمانرب  روضحل  ةعماجلا  نم  اھتیّقلت 
اًتقو  freshman ـ   لا ّفص  يف  ٌبّالط  حَنمُي   ، عیباسأ ةثالث  ىدم 
نكت مل   . ةعماجلا يف  مھرارقتسا  لیھستل  نّییفاضإ  ًةدعاسمو 
نم ءزج  ّيأ  ةحضاو –  جمانربلا  كلذ  يف  ةكراشملل  انرایتخا  بابسأ 

سوردلا ضعب  نم  دیفتسن  دق  اّننأ  ىلإ  ةعماجلا  هَّبن  لوخدلا  تابلط 
ةقيرط ىلع  قبسملا  نيرمتلا  نم  وأ   ، ّيساردلا جھنملا  ةءارق  يف 

يف كراش  دق  ناك  غيرك  نكل  ّيعماجلا –  مرحلا  ينابم  نیب  لّقنتلا 
. ةلواحملا ّقحتست  ًةصرف  ةلأسملا  تدبو  نیتنس  لبق  جمانربلا 
ملو انم  ّيأ  انیع  عمدت  مل  يّمأ –  تّعدوو  يبئاقح  ُتمزح   ، اذكھو

. ةرّایسلا تبكرو  ًاّیفطاع –  عادولا  نكي 
ىلإ  ، هنم بناج  يف   ، ةنيدملا ةرداغمل  يتسامح  ببس  دوعي 
عنصم يف  عیمجت  ّطخ  يف  لمعأ  نيریخألا  نيرھشلا  ُتیضمأ  يّننأ 
لكشب يتّمھم  تزكترا  ثیح   ، وغاكیش طسو  بتكلا  دیلجتل  ریغص 
ّينیتور لمع  ّيعانص –  غمص  سّدسم  لیغشت  ىلع  ّيساسأ 
ةسمخ ىدم  ىلع  ًاّیموي  تاعاس  ينامث  ناك  دقو   ، حورلا ّصتمي 
ينّركذي يقب  يذلا  دیحولا  لماعلا  ناك  ّهلعلو   ، عوبسألا يف  مّايأ 
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دیفيد ةدلاو  تناك   . ةّدیج ةركف  ةعماجلا  يدایترا  ّنأب  يعانتقا  ّززعيو 
نیتفیظو ىلع  لوصحلا  يف  انتدعاس  دقو  عنصملا  كلذ  يف  لمعت 

دعاس ام  فیصلا  لصف  لاوط   ، بنج ىلإ  ًابنج   ، ًاّيوس انلمعف   ، كانھ
اًمیسو  ، اًقیقرو ًاّیكذ  دیفيد  ناك   . ّهلك حدكلا  كلذ  ةغاستسا  يف 

، غيرك عم  ًةقادص  ًّالوأ  ىنب  دقو   ، نیتنسب ينربكي   ، ةماقلا ليوطو 
عضب لبق  كلذو   ،Rosenblum Park يف ّةلسلا  ةرك  بعلم  يف 
يف . Euclid Parkway يف نیمیقملا  هءابرقأ  هترايز  ءانثأ  تاونس 
ناك  ، ّةیساردلا ةنسلا  لالخ   . يعم هتاقوأ  يضمي  أدب   ، ةّلصحملا
ادب يذلا  رمألا   ، ةيالولا جراخ  عقت  ةعماج  يف  هسورد  عباتي  دیفيد 
لالخ اّمأ   . يتسارد ىلع  زیكرتلا  يل  حاتأ  ثیحب   ، يل ًابسانم 
فرطلا يف   ، هّمأ عم  نكسلل  دوعي  ناك  دقف  فّیصلا  تالطعو  دایعألا 

موي ّلك  هترّایسب  ءيجملا  داتعا  دقو   ، ةنيدملا نم  ّيبرغلا  ّيبونجلا 
. يباحطصال ًابيرقت 

ٍقيدص ّيأ  نم  نیغلابلا  ىلإ  ُبرقأو  ًائداھ  اًصخش  دیفيد  ناك 
عم تايرابملا  ةدھاشمل  ةبنكلا  ىلع  سلجي  ناك   . لبق نم  هتفرع 
ّانك  . يّمأ عم  ةبّذھملا  ثيداحألاو  غيرك  عم  تاكنلا  لدابتيو   ، يدلاو
يف ةرخاف  تاءاشع  هانربتعا  ام  ىلإ  انبھذو   ، نیبیبحك دعاوتن 
ّانّخدو ًاّيوس  انثبع   . امنیسلا اندصقو   ،Red Lobster معطم

انك  ، بتكلا دیلجت  عنصم  يف  راھنلا  لالخو   . هترّایس يف  ةشیشحلا 
يف  . تاقیلعت ـ لاو تاكنلا  لدابتن  امیف  غمصلا  تاسّدسم  لّغشن 

ترصتقا دقو   ، ةفیظولا كلتب  ظافتحالاب  اًّمتھم  انم  ّيأ  نكي  مل   ، عقاولا
، لاح ّيأ  يفف   . ةساردلا ةعباتمل  لاملا  ریفوتل  ةلیسو  اھنوك  ىلع 
ىلإ ةدوعلا  يف  ّةین  ّيأ  ّيدل  نكت  ملو   ، ًابيرق ةنيدملا  رداغأس  تنك 
ةلّحرلا فصن  ُتزتجا  دق  تنك   ، ام ىنعمبو   . كاذ بتكلا  دیلجت  عنصم 

. نوتسنِرب هاّجتا  يف  َقَّلح  دق  يریكفت  ناك  ًابيرقت – 
/ بآ رھش  ةيادب  نم  ءاسملا  كلذ  يف   ، ّهنأ هلوق  ُتدصق  ام 
بألا  ، ةثالثلا نحن  انّتلقأ  يتلا  ةرّایسلا  تجرخ  امدنع   ، سطسغأ
ضيرعلا عراشلا  تلخدو   Route 1 قيّرطلا نم   ، قيدصلاو ةنبالاو 
دادعتسالا ّمتأ  ىلع  ُتنك   ، ةعماجلا مرح  ىلإ  ّيدؤملا  قِروملا 

ةمانملا ىنبم  ىلإ  ّيتبیقح  ّرجل  ًةزھاج  تنك   . اًمدق ّيضملل 
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تاّیلقألا نم  مھمظعمو   ) نيرخآلا بّالطلا  ىلإ  ّفرعتللو   ، ّيفیصلا
تنك نّییضايرلا .) ضعب  ىلإ  ةفاضإ   ، لخدلا ةدودحملا  تائفلا  نمو 
مرحلا ةطيرخ  ظفحو   ، ماعطلا ةعاق  يف  تالوكأملا  ّقوذتل  ًةّدعتسم 

. ينضرتعي دق  ّيسارد  جھنم  ّيأ  ةبوعص  ىلع  ّبلغتألو   ، ّيعماجلا
نم ةرشع  ةعباسلا  يف  تنك   . تلصو دقل   . يتھجو تغلب  دقل 

. اھتيادب يف  يتایحو  يرمع 
ًابیئك ادب  يذلا   ، دیفيد  ، بسحف ةدحاو  ةلكشم  كانھ  تناك   ، نكل
قودنص غرفن  انك  امیفو   . اینافلسنب ةيالو  دودح  انربع  املاح   ، ام اًعون 

كلت ذنم  ةدحولاب  هروعش  يل  اًحضاو  ادب   ، ّيتبیقح نم  يبأ  ةرّایس 
ّهبحب ّانم  ّلك  حابو   ، ةنس نم  رثكأ  ذنم  دعاوتن  ّانك  دقف   . ةظحللا

Red معطمو  ، دیلكوي ّةداج  قاطن  يف  ًاّبح  ناك  ّهنكل   ، رخآلل
يف ًاّبح  ناك  . Rosenblum Park يف ّةلسلا  ةرك  بعالمو   ،Lobster

ةرداغمب ّمھي  يدلاو  ناك  امنیبو   . ّوتلل هترداغ  يذلا  ناكملا  قاطن 
يف دیفيد  عم  ُتفقو   ، هيزّاكع ىلع  هسفن  تیبثتل  قئاسلا  دعقم 
جراخ فیظنلا  رضخألا  بشعلا  ةعقر  يف  ٍتمصب  قّدحن  قسغلا 
لئاسم ةّمث  ّنأ  ةأجف  انكردأ   . رجح نم  ٍةعلقب  هبشألا  يتمانم  ىنبم 

اًعادو اذھ  ناك  اذإ  ام  اًمامت  ِعن  ملو   ، حجرألا ىلع  اھشقانن  مل  ةّمھم 
تارايزلا لدابتنس  لھ   . ّةیفارغج بابسأل  ًاّیئاھن  ًالاصفنا  وأ  اًّتقوم 

كلت ىلع  ظافحلل  دھج  ّيأ  لذبنس  لھ  ؟  ّةیمارغلا لئاسرلاو 
؟ ةقالعلا

ُتفرع دقف   . يل اًكبرم  رمألا  ناك   . قدص ّلكب  يدیب  دیفيد  كسمأ 
نأب لمآ  تنك   . هنع ریبعتلل  ةمئالملا  تاملكلا  دجأ  مل  ّينكل  ديرأ  ام 
ام ينبیصي  نأو   ، لجر هاجت  ةشّایج  رعاشم  ام  اًموي  ينحاتجت 
دقل  . بقع ىلع  اًسأر  يتایح  بلقي  رعاشملا  نم  اًراصعإ  هبشُي 

بحطصا يبأ  ّنأ  ّىتح   ، ةقھارملا ّنس  يف  ّيدلاو  ّبح  ّةصق  تأدب 
ًانایحأ نوكت  ةقھارملا  تاقالع  ّنأ  ُتفرع   . ّجرختلا ةلفح  ىلإ  يّمأ 

يف رھظیس  لجر  دوجوب  نمؤأ  نأ  ُتددوو   ، دمألا ةليوطو  ّةیقیقح 
ةجردل بلصو  باّذج  لجر   ، ّيلإ ةبسنلاب  ملاعلا  رصتخيو  يتایح 

. يتّايولوأ يف  رظنلا  ةداعإ  ىلإ  ينعفدت 
. ةظحللا كلت  يف  يمامأ  فقاولا  باشلا  نكي  مل  لجرلا  اذھ 
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ناح تقولا  ّنأ  ًالئاق   ، دیفيد نیبو  ينیب  اًریخأ  تّمصلا  يبأ  رسك 
دق يبأ  ناكف   ، دیفيدو وھ  اّمأ   . ةمانملا ىنبم  ىلإ  يتاجاح  لقنل 
ذإ  ، ةدحاو ةلیل  ءاضقل  ةنيدملا  يف  ریغص  قدنف  يف  ةفرغ  امھل  زجح 

. وغاكیش ىلإ  يلاتلا  مویلا  يف  ةدوعلا  اّررق 
نیّتيوق هاعارذ  تناك   . تارّایسلا فقوم  يف  ةّدشب  يبأ  ُتنضتحا 

ربكأ ّةوق  اتبستكاو   ، ةحابسلاو ةمكالملاب  ركبملا  همامتھا  ذنم  اًمود 
. نيزّاكعلاب لّقنتلا  يف  هلذبي  يذلا  دھجلا  ىلإ  اًرظن 

هھجوو ال  ، ينتلفأ نأ  دعب  يبأ  لاق   ،« شیم اي   ، كسفنل يھبتنا  »
. ریبك ٍرخفب  ىوس  يشي 

. دیفيد عم  ّةیصوصخلا  ضعب  يحنمیل  هترّایس  ىلإ  بكر  ّمث 
قفخ  . كابترالاب رعشي  انالكو   ، دیفيد عم  فیصرلا  ىلع  ُتفقو 

ينرعشُي اًمود  ناك  ءزجلا  اذھ  ينّلبقیل –  ىنحنا  امدنع  يبلق 
. ةداعسلاب

نم ًاّبیط  ًاّباش  ّيعارذ  نیب  ّمضأ  امیفو   ، ّهنأ ملعأ  ُتنك  كلذ  عمو 
ةحاس ىلإ  ّيدؤي  ءاضم  ّرمم  اًضيأ  ةّمث   ، قدصب يّنبحي  وغاكیش 
ةركف تناك   . ديدجلا يملاع  قئاقد  لالخ  حبصتس  يتلا  ّةّیلكلا 
ریثت  ، يتایح نع  اًدیعب   ، ىلوألا ّةرملا  يف  يتیب  نع  اًدیعب  شیعلا 
اًعيرس لاصفنالا  نوكي  نأ  رثآ  يلخاد  يف  ام  اًئیش  ّنكل   . يقلق
ةمانملا ىنبم  يف  دیفيد  يب  لّصتا   ، يلاتلا مویلا  يف   . اًحيرصو
ّلوجتلل وأ   ، ةعيرس ةبجو  لوانتل  هءاقل  ّدوأ  تنك  اذإ  اّمع  ينلأسو 
ّعرذتأ يسفن  ُتدجوف   ، رداغي نأ  لبق  ةنيدملا  يف  ةریخأ  ّةرم 
ًاّیقیقح ةقباسلا  ةلّیللا  يف  انعادو  ناك   . ةعماجلا رومأب  يكامھناب 

 – ةظحللا كلت  يف  ًةحارص  كلذ  لوقأ  نأ  ّيلع  ناك  اّمبر   . ًاّیئاھنو
كلذب حوبلا  هیف  ّببستي  دق  يذلا  ملألا  ًةكردم   ، تنبج يننكل 

. هقيرط يف  بھذي  هتكرت   . هعامسو
نع ّهلقأ  وأ   ، ةایحلا نع  هّملعت  ّيلع  اّمم  ریثكلا  كانھ  نأ  ُتفشتكا 

ُتیضمأ نأ  دعبف   . تّاینینامثلا ةيادب  يف  نوتسنِرب  مرح  لخاد  ةایحلا 
بّالطلا تارشع  عم  فیصلا  لالخ  طاشنلاب  ةلفاح  عیباسأ  ةعضب 
ًاّیمسر فيرخلا  لصف  أدب   ، يل نیفولأمو  ّينم  نیبيرق  اودب  نيذلا 
ّيبلاطلا مسجلا  نافوط  مامأ  اھعيراصم  ىلع  باوبألا  تحتُفو 
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،Pyne Hall ىنبم يف   ، ةديدج ةفرغ  ىلإ  يضارغأ  ُتلقن   . هلماكب
فالآ ةثلاثلا  ةقبطلا  يف  يتذفان  نم  بقارأ  تحرو   ، ثالثل عّستت 
نّورجيو  ، ةعماجلا مرح  ىلإ  نوّقفدتي   ، مھمظعم يف  ضیبلا   ، ةَبلطلا

بّالط ّلقتسا   . بایثلا تالاّمحو  ّةرسألا  ةیطغأو  ىقیسوملا  ةزھجأ 
َيترّایسب تلصو  تابلاطلا  نم  ةدحاو  ّنأ  ّىتح   ، نيزومیل تارّایس 

. اھتاجاح عیمج  باعیتسال  ریبكلا –  مجحلا  نم  نيزومیل – 
بعصي قئاقح  هذھ   ، اًّدج ّةيروكذو  اًریثك  ءاضیب  نوتسنِرب  تناك 
تایتفلا ددع  قوفي  ناك  ةعماجلا  مرح  يف  نّابشلا  ددعف   . اھیفالت

يف ةئملا  يف  نم 9  ّلقأ  دوّسلا  بّالطلا  ّلكشو   . فعضلا ىلاوحب 
ّيریضحتلا جمانربلا  لالخ  انرعش  دق  ّانك  نإو  . freshman ـ   لا ّفص 

 – هنع انتبرغب  رعشن  نآلا  انحبصأ  دقف   ، ناكملا ىلإ  ءامتنالا  نم  ٍعونب 
ّنأ حیحص   . ضیبألا ّزرألا  نم  ٍنحص  يف  شاخشخلا  روذبب  هبشأ  انتب 
ِمتنأ مل  يّننأ  ّالإ   ، ام ٍّدح  ىلإ  ًاّیقرع  ةّعونتم  تناك   Whitney Young
نیب ّطق  ّزیمتأ  مل  امك   ، ةقحاس ءاضیب  ّةيرثكأ  تاذ  ةعومجم  ىلإ  اًموي 

، حيرم ریغو  اًعِضعضم  رمألا  ناك   . يترشب نول  ببسب  ٍفص  وأ  ٍعمج 
، ةديدجو ةبيرغ  ةبرت  يف  ةأجف  ُتعرُز  يّننأك   ، ةيادبلا يف  ّلقألا  يف 

. يل ةّأیھم  نكت  مل  ةئیب  لخاد 
كانھ  . ملقأتلا ءرملا  ّملعتي   ، اًمود لاحلا  يھ  امكو   ، كلذ عم 
ِدبي مل   ، نوتسنِرب يف   . بلاغلا يف  ةحيرمو  ةلھس  تناك  تارییغت 
ریغ مھفرغ  باوبأ  نوكرتي  بّالطلا  ناك   . مئارجلا نأشب  قلق  ّيأ  دحأ 
ىلع بھذلا  مھطارقأو   ، ةینبألا جراخ  ّةیمرم  مھتاجّاردو   ، ةلفقم

، ةیھانتمال ملاعلا  يف  مھتقث  ّنأ  ادب   . تاماّمحلا لخاد  لساغملا 
تقولا ضعب  ىلإ  ُتجتحا  دقف  انأ  اّمأ   . لماكلاب ًانومضم  هیف  مھمّدقتو 
يبوكر ءانثأ  يتاینتقم  يمحأ  تاونس  ُتیضمأ  دقف   . كلذ داتعأ  يك 
حاتفم لمح  ُتدتعا  امك   ،Whitney Young ىلإ ًابّايإو  ًاباھذ  ةلفاحلا 

لاح يف  ّةیجراخلا  ةھجلا  ىلإ  هفرط  ًةَھِّجوم   ، ّيعبصإ نیب  تیبلا 
ّةداج يف  يتیب  ىلإ  يقيرط  يف  انأو  يسفن  نع  عافدلل  هتجتحا 

. دیلكوي
هل ّهبنتلا  ّيلع  ناك  يذلا  دیحولا  رمألاف   ، نوتسنِرب يف  اّمأ 
تناك ىرخألا  رومألا  عیمج   ، كلذ ادع   . يتسارد وھ  هیلع  رھسلاو 
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عاونأ ةسمخ  مّدقت  ايریتیفاكلاف   . بّالطك انتحار  نیمأتل  ةمّمصم 
تحت سولجلا  انناكمإ  يف  ناك  امك   ، روطفلا تابجو  نم  ةفلتخم 
كلت يف  عاتمتسالاو   ، ةرفوب ةرشتنملا  نايدنسلا  راجشأ 

ـ  لا نوحصب  بعللاب  رضخألا  بشعلا  نم  ةعساشلا  تاحاسملا 
هبشأ ّةیسیئرلا  ةبتكملا  تناك   . انسفنأ نع  حيورتلل   fresbee

ّانك يتلا  ةعَّململا  بشخلا  اھتالواطو  ةیلاعلا  اھفوقسب  ّةیئاردتاكب 
ةيامحلاب ىظحن  ّانك   . تمصب سردنل  اھیلإ  سلجنو  انبتك  اھیلع  عضن 

نم اًریبك  اًددع  ّنأ  ُتكردأ  نأ  ُتثبل  امو   . ةّزیمملا ةمدخلاو  ةياعرلاو 
. اّھلك ةایحلا  يف  كلذ  دھع  دق  بّالطلا 

. اھتداجإ ّيلع  نَّیعت  ةديدج  تادرفم  ةعومجم  عم  كلذ  ّلك  قفارت 
حرشي مل  امك  ؟  ةءارقلا ّةصح  يھ  امو  ؟  ًالثم هیجوت  ةملك  ىنعم  امف 
ةحئال ىلع   ،« لوطلا ةغلابلا   » شارفلا ةیطغأ  ىنعم  دحأ  يل 
ةریصق شارف  ةیطغأ  ءارشب  رمألا  يب  ىھتناف   ، ّةیعماجلا تاجاحلا 
ىلع ناتدّدمم  يامدقو   freshman ـ   لا ةنس  لاوط  مونلاو  اًّدج 

تاضايرلا مھفب  ّقلعتي  ام  يف  اّمأ   . كیتسالبلاب ّفلغملا  شارفلا 
مدقلا ةرك  باعلأ  ىلع  ُتأشن   . رخآ ًانأش  كلذ  ناك  دقف  ةّعونتملا 
لحاسلا تاعماج  دّاور  نأ  يل  حضَّتا  نكل   ، لوبسیبلاو ّةلسلا  ةركو 

، يكوھ دلیفلاو   ، سوركاللاك ىرخأ  تاضاير  نوسرامي  ّيقرشلا 
ّيبونجلا بناجلا  نم  ةبلاط  ىلإ  ةبسنلاب   . شاوكسلا ّىتحو 

؟ كلذ ىنعم  ام  ؟ » نیفّذجت لھ   » . ًالیلق اًكبرم  رمألا  ناك   ، وغاكیشل
يف اھب  تّعتمت   ، بسحف ةدحاو  ةزیمب  ىظحأ  نوتسنِرب  يف  ُتنك 

. ةریغصلا نوسنبور  غيرك  ةقیقش  يّننأ  يھو  الأ   ، ةناضحلا فوفص 
ةرك قيرف  يبعال  زربأ  نمو   ،junior ـ   لا ّفص  يف  كاذنآ  غيرك  ناك 

، هتداع ىلع   ، نیبجعملاب طاحملا  باشلا  ناك   . ةعماجلا يف  ّةلسلا 
تناك  . همساب هنّویحي  ّيعماجلا  مرحلا  يف  نمألا  سّارح  ّنأ  ّىتح 
ُتّفرعتف اھیلإ  ّللستلا  نم  ام  ٍّدح  ىلإ  ُتّْنكمتو   ، ّةصاخ ةایح  غيركل 

ىلإ ةوعد  يف  هتقفار   ، ةلیل تاذ   . مھئاقدصأو هقيرف  ءاضعأ  ىلإ 
يمعاد دحأل  دوعي  مخف  لزنم  يف   ، ةعماجلا مرح  جراخ  ءاشعلا 
يمامأ دجأل  ءاشعلا  ةلواط  ىلإ  ُتسلج  ثیح   ، ّةلسلا ةرك  قيرف 

نم ریثكلا  رارغ  ىلع  ةقایللا  يف  اًسرد  بَّلطت  ماعطلا  نم  اًفنص 
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نم قبط  ىلع  َعِضُو  هلمكأب  رضخأ  فوشرخ  نوتسنِرب –  يف  رومألا 
. ضیبألا فزخلا 

، ةنسلا كلت  يف  قئال  نكسم  نیمأت  نم  ّنكمت  دق  غيرك  ناك 
زكرم يف  ّةيولع  مون  ةفرغ  لغشو   ، اًروطان هلمع  لباقم   ، ًاناجم

ّيبلسلا عابطنالا  مغر  ىلع   . ةعماجلل عباتلا   Third World Center
يھو ةفداھ  هتلاسر  ّنأ  ّالإ  زكرملا  اذھ  مسا  هكرتي  دق  يذلا 
دیعأ  ، لماكلاب ةنس  نيرشع  دعب   ) . نینولملا ةذمالتلا  ةدعاسم 

ةاواسملل زدلیف  أ.  لراك  زكرم   » حبصیل زكرملا  ةیمست  يف  رظنلا 
ةعماجل ّيقيرفأ  ّيكریمأ  دیمع  ّلوأب  اًنّمیت   ،« ّيفاقثلا مھافتلاو 

(. نوتسنِرب
، هیّمسي انمظعم  ناك  امك   TWC وأ  ، زكرملا حبصأ  ام  ناعرس 

تابسانمو تالفحلا  فاضتسا  دقل   . ّيلإ ةبسنلاب  لزنملاب  هبشأ 
نكامأو  ، مھسورد يف  بّالطلا  ةدعاسمل  نیّعوطتم  ّمضو   ، ءاشعلا

عم تاقادص   ، ّيفیصلا جمانربلا  لالخ   ، ُتّنوك دق  ُتنك   . ةیلستلل
لالخ زكرملا  نوداتري  هذھ  انتعومجم  نم  ٌرثك  ناكو   ، بّالطلا ضعب 

، ةلیحن  ، ةليوط نازوس  تناك   . لیلأ نازوس  مھنیب  نمو   . غارفلا تاقوأ 
ىلع لدسني  ّجومتمو  ريزغ  دوسأ  رعشو  نیضيرع  نیبجاح  تاذ 

، اكياماج  ، نوتسغنیك يف  تأشنو  ايریجین  يف  تدلُو  دقل   . اھرھظ
. ةقھارملا ّنس  تغلب  امدنع  دناليرام  ىلإ  تلقتنا  اھتلئاع  ّنأ  عم 

تبذج  . كلذل ةجیتن  ةدّدحم  ّةیفاقث  ٍّةيوھ  ّيأ  نم  ةّتلفتم  تدب  اّھلعل 
ةضيرعلا اھتماستباب  تّزیمت  دقف   . ةلوھسب اھیلإ  سانلا  نازوس 

بّعتلا ریثأتب  رثكأ  زربت  يتلاو   ، رزجلا لھأب  ّةصاخلا  ةباّذجلا  اھتنكلبو 
، اھارأ امك   ، ّةیبيراك حرم  ةعزنب  اھكولس  مّستا  امك   . لوحكلا وأ 
مل  . ةساردلاب ةعلوملا  نوتسنِرب  عومج  نیب  ّزیمتت  اھتلعج  ٍّلظ  ةّفخو 
اًصخش اھیف  فرعت  نكت  مل  تالفح  ىلإ  باھذلا  يف  نازوس  ّددرتت 
دقف  ، ّةيریضحتلا اھتاونس  يف  ّبط  ةبلاط  تناك  اّھنأ  عمو   . اًدحاو
اھنأ ّدرجم  راّخفلا  ةعانصو  صقرلا  يف  ٍسورد  ةعباتم  ىلع  تصرح 

. رورسلاب اھرعشت 
ةردابم نازوس  تذّختا   ،sophomore ـ   لا ةنس  لالخو  دعب  ام  يف 

Cap ىعدي ماعطلل  ٍدان  ىلإ  يمتنت  نأ  تّررق  ثیح   ، ىرخأ ةئيرج 
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، نوتسنِرب ةغل  يف  ّصاخ  ىنعم  ىمتنا »  » لعفلو –  and Gown
ةيدنألا اھدمتعت  يذلا  ّيعامتجالا  قیقدتلا  ّةیلمع  ىلإ  زمري  ثیح 
نازوس تناك  يتلا  صصقلا  عامس  ُتببحأ   . ددجلا ءاضعألا  رایتخال 
تكراش يتلا  تالفحلاو  ماعطلا  ةيدنأ  بدآم  نم  اھتدوع  دعب  اھيورت 
نمض ًةدیعس  تنك  دقف  ءامتنالاب .»  » ةّمتھم نكأ  مل  يّننكل   ، اھیف
زكرم يف  مھب  ُتیقتلا  نيذلا  نّیینیتاللاو  دوُّسلا  بّالطلا  ةعومجم 
عسوألا ّيعامتجالا  دھشملا  شماھ  ىلع  ءاقبلاب  ًةیضارو   ،TWC

ّمظنن انكو   ، ةكسامتم اّمنإ  ةریغص  انتعومجم  تناك   . نوتسنِرب يف 
ّانك  ، لكألا دیعاوم  يف   . لیللا فصتنم  ّىتح  صقرنو  تالفحلا 

نیخرتسم  ، ةدحاو ةلواط  لوح  رثكأ  وأ  بّالط  ةرشع   ، سلجن
يتلا تابجولا  رارغ  ىلع  تاعاس –  ّدتمت  انتاءاشع  تناك   . نیكحاض

. دياس ثواس  تیب  يف  يتلئاع  عمجت  تناك 
بّالطلا عّمجتي  نأ  ةركف  اّوبحي  مل  نوتسنِرب  يف  نّیيرادإلا  ّنأ  ّنظأ 

نأب نولمأي  اوناك  ذإ   ، ةّماع ةروصب  اًضعب  مھضعب  عم  نیّنولملا 
ةایح طمنب  ءاقترالل   ، ةسناجتم ةدحاو  ةقتوب  يف  اًعیمج  مجسنن 

، ّنأ كردأ   . لیبن ىًعسم  ّكش  وھو ال   ، ّيعماجلا مرحلا  لخاد  بّالطلا 
طرخنن نأ  وھ  فدھلا   ، ّيعماجلا مرحلا  لخاد  ّعونتلاب  ّقلعتي  ام  يف 

 – تاعماجلا تاروشنم  يف  هارن  ام  رارغ  ىلع  ودبت  تاعومجم  يف 
ةّعونتم تاعومجم  نمض  نیجمدنم  نیمستبم   ، نوسردي بّالط 
ضیبلا بّالطلا  ددع  ّقوفت  رارمتسا  عمو   ، مویلا ّىتح  نكلو   . ًاّیقرع
جامدنالا ءبع  ّنإف   ، نیّنولملا بّالطلا  ددع  ىلع  تاعماجلا  يف 

نم اًقالطنا   . تاّیلقألا ءانبأ  لھاك  ىلع  ّيساسأ  لكشب  ىقلُي 
. هلمح مھنم  بلطُي  ریبك  ءبع  اذھ  ّنأ  لوقأ  يتبرجت 

انضعب ناك  دقف   ، دوسلا يقافر  دوجو  ىلإ  نوتسنِرب  يف  ُتجتحا 
نیكردم ریغ   ، ةعماجلا ىلإ  ّانم  ٌرثك  لصو  دقل   . دنسلاو ةحارلا  ضعبل 
اًسورد اوعبات  دق  ددجلا  ءالمزلا  ّنأ  اًّجردت  انفشتكاو   . انفعض طاقن 
دمتعت ّةيوناث  اوداترا  وأ   ،SAT ـ   لا ناحتمال  ریضحتلل  ّةیصوصخ 
ّةیلخاد سرادم  يف  اوطرخنا  مّھنأ  وأ   ، سيردتلا يف  ةعماجلا  ریياعم 
مھتویب جراخ  شیعلا  ةبوعص  نوھجاوي  ال  مّھنإف  يلّاتلاب   ، لبق نم 

ىلع فزعلل  حرسم  ةبشخ  ءالتعاب  هبشأ  رمألا  ناك   . ّةرم ّلوأ 
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ّكنأ فشتكتل   ، ّيح روھمج  مامأ   ، ّيقیسوم لفح  ّلوأ  يف   ، ونایبلا
ّهلك كَُملاع  ؛  ةروسكم حیتافمب  ونایب  ىلع  كتایح  ةلیط  ّنرمتت  َتنك 
فزعو رمألا  ىلع  ّبلغتلاو  ملقأتلا  كنم  َُبلطُي  كلذ  عمو   ، لّدبتي

. نورخآلا فزعي  امك  اًمامت  كاقیسوم 
لخدلا ةقبطو  تّایلقألا  بّالطف  ًایصعتسم –  سیل  رمألا  اذھ 

. اًدھج ّبلطتي  ّهنكل  يّدحتلا –  ىوتسم  ىلإ  اًمئاد  نوقتري  دودحملا 
، تارضاحم ةعاق  يف  دیحولا  دوسألا  ذیملتلا  نوكت  نأ  اًدھج  ّبلطتي 
يف كراشي   ، ضیبلا ریغ  بّالطلا  نم  ةلیلق  ّةلق  نم  اًدحاو  نوكت  وأ 

. ّيلخاد قيرف  ىلإ  مامضنالا  لواحي  وأ  ّةیحرسمل  ءادألا  براجت 
كلت يف  ّملكتت  نأ  سفنلا  يف  ةقثلا  نم  ربكأ  ةعرجو  اًدھج  ّبلطتيو 
ءارو ببسلا  وھ  اذھو   . ةفرغلا يف  كروضح  ضرفت  نأ  وأ  ءاوجألا 
ةلیل ّلك  اًعم  سولجلا  دنع   ، يقافرو انأ   ، اھدجن ّانك  يتلا  ةحارلا 
ردق كحضنو   ، اًعم تاعاس  يضمن  ّانك   ، اذھل  . ءاشعلا ةلواط  ىلع 

. انتعاطتسا
Pyne ىنبم يف  ةمانملا  ةفرغ  امھعم  ُتمساقت  ناتللا  ياتلیمز 
ًایفاك اًتقو  ِضمأ  مل  ّينكل   ، فطللا ةياغبو  ةرشبلا  يَواضیب  اتناك   Hall
مل  ، عقاولا يفو   . ةقیمعلا تاقادصلا  نم  عون  ّيأ  ةماقإل  ىنبملا  يف 
، تقولا كلذ  ىلإ  ةدوعلابو   . ّطق ضیبلا  ءاقدصألا  نم  ریثكلا  ّيدل  نكي 
تنك  . نيرخآلا ىلع  عقي  ام  ردقب  ّيلع  عقي  ناك  موَّللا  نأ  دقتعأ 

هرعشتست اّمع  ریبعتلا  بعصي   . هفرعأ يذلا  بناجلا  ُتمزلو  ةرذح 
تاھیبنتلاو ةیساقلاو –  ةتماصلا  ءامتنالا  مدع  تاقورف  نع   ، ًانایحأ

مزالت نأو   ، كتعامج دجت  نأو   ، فزاجت ّالأب  كحصنت  يتلا  ةسلسلا 
. كناكم

، كاذنآ ةفرغلا  يف  َّيَتلیمز  ىدحإ  مسا  رھظ   ، ةّدع تاونس  دعب 
مل رمأ  نع  جرحب  ثّدحتت  يھو  رابخألا  تارشن  يف   ، يثاك ىعدتو 
وین يف  ةّسردم  يھو   ، اھتدلاوف ًاّيوس : شیعن  ّانك  امدنع  هفرعأ  نكأ 
عم ةفرغلا  كراشتت  اھتنبا  ّنأ  تَملع  امدنع  كاذموي  ترِعُذ   ، زنیلروأ
ّمث  . انلصفل ةعماجلا  ةرادإ  ىلع  تَّحلأ  اّھنأ  ةجرد  ىلإ   ، ءادوس ةاتف 
ديزملا تمّدقو  ةياورلا  اھیف  تّدكأ  اًضيأ  ّةینويزفلت  ةلباقم  مألا  ترجأ 

« دبع  » ةظفل اھیف  تناك  تیب  يف  ّتبرت  اھنأ  ًةحضوم   ، لیصافتلا نم 
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ةطرش رومأم  ناك  اھّدج  ّنأو   ، رارمتساب ةلمعتسملا  تادرفملا  نم 
اھتباصأف  ، اھلوق قفو   ، ةنيدملا نم  دوسلا  هدرطب  رخافتلا  داتعاو 

. اھتنبا يترواجم  ةركف  نم  ةمدصلا » »
ةثالثل عّستت  يتلا  انتفرغ  تكرت  يثاك  ّنأ  وھ  كاذنآ  هتفرع  ام  ّلك 
ةفرغ ىلإ  َتلقتناو   ،freshman ـ   لا ةنس  فصتنم  يف   ، صاخشأ

. ببسلا نع  ةركف  ىندأ  يل  نوكت  نأ  نود  نم   ، ّةلقتسم
يف اھیلع  ُتلصح  يتلا  ّةیلاملا  ةدعاسملا  طورش  ّينم  تبَّلطت 
طاسقأ ديدست  يف  ةمھاسملل  لمع  ىلع  روثعلا   ، نوتسنِرب
ريدمل ةدعاسم  ةّدیج  ةفیظو  يف  فاطملا  يب  ىھتناو   ، ةعماجلا

يف تاعاس  رشع  ىلاوح  ةدعاسملا  مّدقأ  تنك  . TWC زكرم
بناج ىلإ  بتكم  ىلإ  ةسلاج   ، ةسارّدلا تاقوأ  جراخ   ، عوبسألا
ىلع ّدرأ   ، تاّركذملا عبطأ   ، لماك ماودب  ةلماعلا  ةریتركسلا   ، اتيرول
اودصق نيذلا  بّالطلا  ةلئسأ  نع  بیجأو   ، ّةیفتاھلا تاملاكملا 

وأ  ، ّةیساردلا ّداوملا  ىدحإ  مھتعباتم  ءاغلإ  نع  نورسفتسي  زكرملا 
بتكملا ّلتحا   . ماعطلا ّةینواعت  ىلإ  باستنالا  تابلط  ءلم  نع 

اھربع ّقفدتي  يتلا  ةعساشلا  هذفاونب  ىنبملا  نم  ّةیمامألا  ةيوّازلا 
رثكأ اًعباط  هیلع  ىفضأ  ام   ، قسانتملا ریغ  هثاثأبو   ، سمشلا رون 
لمع ّيدل  نوكي  نأو   ، كانھ يدوجو  تببحأ   . ّةیمسر ّلقأو  ّةیصوصخ 
زجنأ امدنع  ينرمغت  تناك  يتلا  اضرلا  ةحفن  ُتببحأ   . هزجنأ ّيرادإ 
ّيأ نم  رثكأ   ، تببحأ ّينكل   . ّةیمیظنتلا يتاّمھم  نم  ًاطیسب  ًالمع 

. ليوزارب ينریشت  يتريدم :  ، رخآ ٍءيش 
، نیثالثلا ةيادب  يف   ، ةلیمجو ّةیكذ  ءادوس  ةاتف  ينریشت  تناك 
، نیقاسلا عساولا  زنیجلا  يدترت   ، ةطیشنو ةقیشر  ّةیكرويوین 

ةسمخ وأ  ةعبرأ  اھنھذ  يف  ّنأ  اًمود  ودبتو   ، بعكب لدانصلا  لعتنتو 
يف نیّنولملا  بّالطلا  ىلإ  ةبسنلاب   . هسفن تقولا  يف  راكفأ 

ةسیئرلا ةِعفادملاو   ، ةدشرملا رود  ينریشت  تبعل   ، نوتسنِرب
، بتكملا يف   . عیمجلا ريدقتب  َتیظح  دقف  كلذل   ، ةئيرجلاو ةّقنأتملا 

ةرادإ عانقإ  ىلع  لمعتف  ةدحاو –  ةعفد  ةّدع  تاطاشن  ريدت  تناك 
، تّاّیلقألا وحن  ّةیلومشو  اًحماست  رثكأ  تاسایس  ّينبتب  ةعماجلا 

ةديدج راكفأل  ّجورتو   ، مھتاجاح ةیبلتب  بلاطتو  بّالط  نع  عفادتو 

٩٨ www.jadidpdf.com



رداغُت ينریشت  تناك   . انعاضوأ نیسحت  يف  اًعیمج  اندعاست 
قاّحللا ىلع  ًةرّخأتم   ، نایحألا مظعم  يف  ٍلاجعتسا  ىلع  بتكملا 

ةمزح ًةلماح   ، ّيسیئرلا لخدملا  نم  ًةجراخ  عفدنتف   ، اھدیعاومب
اھمف فرط  نم  ةلعتشم  ةراجیس  ّىلدتت   ، اھدي يف  قاروألا  نم 
ٍتوصب اتيروللو  يل  تاھیجوتلا  انیطعت  حورتو   ، اھفتك نم  دي  ُةبیقحو 
ةبيرق ُتنك  ذإ   ، ةلھذم ةبرجت  اھعم  لمعلا  ناك   . اھجورخ ءانثأ  ٍلاع 
ّهبحت لمعب  موقت  ّةلقتسم  ةأرما  ىلإ  تقو  ّيأ  نم  برقأ  لب   ، اھنم
ّيبرت ءابزع  اًّمأ   ، اًضَرَع سیلو   ، اًضيأ ينریشت  تناك   . اّھلك اھحراوجب 

. هسلاجأ تنك  ام  ًابلاغ   ، ناثانوج همسا  ًایكذو  اًفیطل  ًالفط 
َّيف ينریشت  تأر  دقف   ، ةدودحم تناك  ةایحلا  يف  يتربخ  ّنأ  عم 

، يئارآ نع  ينلأستو   ، ةغلاب ةاتفك  ينلماعت  تحارو   ، اًدعاو اًصخش 
ةّعونتملا فواخملا  اھل  درسأ  امیف  مامتھاب  ّيلإ  يغصتو 

ىلع ةمّمصم  تدب   . بّالطلا اھحرطي  ناك  يتلا  ّةيرادإلا  تادیقعتلاو 
َقبس لھ  : » ةرابعب أدبي  اھتلئسأ  نم  ریثكلا  ناك   . يتأرج زيزعت 

وأ . James Cone لامعأ نم  ًاّيأ  ُتأرق  نأ  يل  قبس  لھ   ، ًالثم ؟ » ... نأ
نوتسنِرب ةعماج  تارامثتسا  نع  اًموي  ُتلءاست  نأ  يل  قبس  لھ 

لوبقل دوھجلا  نم  ديزملاب  مایقلا  ناكمإ  نع  وأ   ، ّةیبونجلا ایقيرفأ  يف 
نم باوجلا  ناك   ، نایحألا بلغأ  يف  ؟  نیّنولملا بّالطلا  نم  ديزملا 

يمامتھا ریثي  ناك  لاؤسلا  اھحرط  ّدرجم  نكلو   ، يّفنلاب يتھج 
. روفلا ىلع 

كرويوین ِترز  نأ  ِكل  قبس  لھ   » ، موي تاذ  ينریشت  ينتلأس 
«. ؟ اًموي

. كلذ تّریغ  ام  ناعرس  ينریشت  نكل   ، اًدّدجم ال،  باوجلا  ناك 
قيدصو ریغصلا  ناثانوجو  انأ  اھترّایس –  انبكر   ، تبس موي  حابص  يفف 
هاّجتاب ةرّایسلا  ينریشت  تداقو  –  TWC زكرم يف  اًضيأ  لمعي 
مّدقت عم   . قيرطلا لاوط  ٍّفقوت  الب  ثّدحتتو  نِّخدُت  يھو   ، نتاھنام

، ينریشت ردص  نع  عفتري  ام  ءبعب  روعشلا  انناكمإ  يف  ناك   ، ةلحرلا
راوسألا تاذ  دایجلا  عرازم  راسحنا  عم  اًّجردت  رسحني  اھّرتوت  ّنأك 
ةمحدزملا تاقرطلا  اھناكم  ّلحتو  نوتسنِربب  ةطیحملا  ضِیبلا 

نطوم كرويوین  تناك   . انمامأ عفترت  يتلا  ةنيدملا  جاربأ  اھدعبو 
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ىدم ءرملا  كردي  الو   . ينطوم وغاكیش  تناك  امك  اًمامت   ، ينریشت
. خالسنالا ىنعم  ربتخيو   ، هنم دعتبي  امدنع  ّالإ  هنطومب  هّقلعت 

، محدزملا كرويوین  طسو  ىلإ  انلصو  ّانك   ، كلذ كردأ  نأ  لبقو 
رفصلا يسكاتلا  تارّایس  نم  قفد  طسو  نیقلاع  انسفنأ  اندجوو 

نیب اھتعرس  نم  ديزت  ينریشت  تحار  امیف   ، ةقعازلا ریمامزلاو 
ةریخألا ةظحللا  يف  حباكملا  ىلع  طغضتو  ّةیئوضلا  تاراشإلا 

ام اًمامت  ركذأ  ال   . ءارمحلا ةراشإلا  اھردغت  نأ  لبق  ّةوق  ىصقأبو 
زكرم انيأرو   ، بسحف ازتیبلا  انلوانت  اّننأ  ركذأ   . مویلا كلذ  يف  هانلعف 
ّةّيرحلا لاثمت  انحملو   ، كراب لارتنس  ربع  ةرّایسلاب  انّلوجتو   ، رلفكور
كرويوین اندصق   ، عقاولا يف   . لمألاب ءيلملا  عوفرملا  هلعشمب 
ةيدأتب اھتّايونعم  دیعتست  ينریشت  نأ  ادب  دقو   ، ّةیلمع بابسأل 
ضارغأ بلجو  ضارغألا  ضعب  میلست  اھیلع  ناك   . ّةینیتور تاّمھم 

، ةمحدزملا عراوشلا  فصتنم  يف  اھترّایس  نكرت  حورتف   ، ىرخأ
ًةفصاع اھءارو  ًةریثم   ، ةرواجملا ةینبألا  نم  ًةجراخو  ًةلخاد  ضكرتو 
يفوتكم ةرّایسلا  يف  نحن  سلجن  ّانك  امیف   ، ةقناحلا ریمامزلا  نم 

ىلإ ةبسن  اھبخصو  اھتكرح  ةعرسب  كرويوین  ينتلھذأ   . يديألا
تناك دقف  ينریشت  اّمأ   . اًربص رثكأ  اھیف  سانلا  ناك  يتلا  وغاكیش 
اھریثي يتلا  ىضوفلا  نم  ّطق  جعزنت  ملو   ، كانھ ةایحلاب  ًةئیلم  ودبت 

. ةفصرألا نم  حوفت  يتلا  تايافنلا  ماوكأو   ، لوبلا ةحئارو   ، ةاشملا
فصتنم يف  ةیناث  ّةرم  اھترّایس  نكر  كشو  ىلع  ينریشت  تناك 

. اھءارو ّدتمملا  فیثكلا  ریسلا  ةآرملا  يف  َتظحال  امدنع   ، قيرطلا
قلزنأ نأ  ّينم  َتبلطو  ّيلإ  تأموأف   ، اھنھذ يف  ةركف  تعمل  ةأجف 

. دوقملا ءارو  اھناكم  ذّختأو  قئاسلا  دعقم  ىلإ  يدعقم  نم 
يسأر ُتأموأ   . ينتلأس ؟»،  كلذك سیلأ   ، ةدایق ةصخر  ِكيدل  »

ىلع ةرّایسلاب  يرودو   ، ةدایقلا يملتسا   ، زاتمم : » تلاقف  ، باجيإلاب
ّبیغتأس  . انھ ىلإ  اھب  يدوع  ّمث   ، نیتنثا وأ  ّةرم   ، ىنبملا لوح  لھم 

!«. ِكدعأ  ، ّلقأ ّىتح  وأ  قئاقد  سمخ 
ًالعف تَّنُج  دقل   . اھباصأ اًّسم  ّنأكو  ةبرغتسم   ، ينریشت ىلإ  ُترظن 
انأ يل  فیك  نتاھنام –  يف  ةدایقلا  عیطتسأ  يّننأ  اھداقتعال 
نأ  ، يسفن ُتيأر  امك   ، ةءافكلاو ةربخلا  ةلیلقلا  ةبيرغلا  ةقھارملا 
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يف ةقناخلا  ةمحزلا  لالخ   ، اًضيأ اھلفط  ًةبحطصم   ، اھترّایس دوقأ 
حورلا ينریشت  يف  ظقيأ  يّددرت  ّنكل  ؟  ّةيوضوفلا ةنيدملا  هذھ 
تَجرخ  . ّقیضلا ریكفتلا  يّدحتل  ّةيوفعلا  ةعزنلا  كلت  ّةیكرويوینلا – 
يّربدت  . رخآ اًرایخ  يل  كرتت  نأ  نود  نم  ةرّایسلا  ةذفان  نم  ينریشت 

. ّيلإ اھتلاسر  تناك  كلت   ، ًالیلق ِكتایح  يشیعو  ِكرمأ 
قئارطلاب ّملعتأ  تنك   . كاذنآ ةعاسلا  رادم  ىلع  ّملعتأ  تنك 

سردأو  ، فوفصلا يف  َياوتسم  ىلع  ةظفاحم   ، ةداتعملا ّةیميداكألا 
فیك ّملعتأ  تنك   . ةبتكملا يف  وأ   TWC زكرم يف  ةئداھ  ةفرغ  يف 

freshman ـ   لا ةنس  لالخ   . ّةيدقن ةقيرطب  ّركفأ  فیكو  ناقتإب  بتكأ 
، توھاللا ّةدام  يف  ٍمّدقتم  ٍّفص  يف  دصق  ریغ  نم  تلَّجست   ، كلت

تاعاس لالخ  ةثیثح  دوھج  لذب  دعب  ّالإ  حلفأ  مل   . ّطبختأ ُتحرو 
فاطملا ةياھن  يف  هتدجو  يّننكل   ، اًعتمم رمألا  نكي  مل   . ةليوط

ٍّدحت ّيأ  زواجت  ىلع  ةرداق  يّننأ  يف  ةقث  ىلع  ترص  ذإ   ، اًعّجشم
نم ةیتآ  ةذیملتك  اھتھجاو  يتلا  تابوعصلا  تناك  امھم   . حاجنب
ىلع ةرداق  يسفن  ُتدجو   ، وغاكیش ءایحأ  دحأ  يف  ّةيوناث  ٍةسردم 
دنع ةدعاسملا  بلطو   ، تقولا نم  ديزملا  صیصختب  اھّیطخت 

. ةلطامملا ّبنجتو  يعاقيإ  طبضو   ، ةجاحلا
ةعماج يف  ءادوس  ةبلاطك  ّيلع  لیحتسملا  نم  ناك   ، كلذ عمو 

يف ناك  ّيباجيإلا .» زییمتلا   » ةأطوب رعشأ  ّالأ  ءاضیب  ّةيرثكأ  تاذ 
ضعب ّىتحو   ، بّالطلا ضعبل  ةصّحفتملا  تارظنلا  ةظحالم  كناكمإ 

نأ نكمي  ناك  انھ .» ِتنأ  امل  فرعن  : » لوقلا اودارأ  مّھنأك   ، ةذتاسألا
اّھنكل  . اھضعب ّلیختأ  تنك  ّينأ  ول  ّىتح   ، ةطِبحُم تاظحللا  كلت  نوكت 

ّةیعامتجا ٍةبرجت  نم  ءزج  انھ  انأ  لھ   . ّكش ةرذب  يسأر  يف  تَعرز 
؟ بسحف

لوبقلا بسنل  ةّدع  ٍغیص  دوجو  اًّجردت  مھفأ  تأدب   ، كلذ عم 
ادب نكلو   ، اًزورب رثكألا   ، تاّیلقأ ءانبأك   ، ّانك  . ةعماجلا يف  ةدَمَتعُملا 
وأ مھتامالع  ّلقت  بّالط  لوبق  لیھستل  ّةصاخ  تاءارجإ  دوجو  اًحضاو 
ىلإ اًمئاد  رایتخالا  دنتسي  مل   . ةدَمتعملا ریياعملا  نع  مھتالّھؤم 

وأ مھؤابآ  ناك  بّالطو   ، ًالثم نّویضايرلا  كانھ  ناك   . ضحملا ةءافكلا 
دییشت اوّلوم  نّمم  مھتلئاع  وأ  نوتسنِرب  رومن »  » نم مھدادجأ 
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ال ءارثلا  نأ  اًضيأ  ُتمھف   . ةبتكم وأ  ةمانم  ىنبم  وأ  ّيعماج  ىنبم 
، اًعيرذ ًالشف  نولشفي  يلوح  ةبلط  ُتيأر  دقف   ، لشفلا نم  يمحي 
نم مھنم   . مھریغ وأ  ءايرثألا  نم   ، دوسلا نم  وأ  اوناك  ضیبلا  نم 
ًالاثم هینیع  بصن  عضو  نم  مھنمو   ، رمخلا برش  تالفح  هترغأ 
دجي مل  وأ  ةطاسبب  ًالوسك  ناك  نم  مھنمو   ، ّرتوتلا هّمطحف  ىذتحي 
امك  ، يتّمھم تناك   . بورھلا راتخاف  بسانملا  ناكملا  يف  هسفن 
هذھ زاتجأ  نأو  ةنكمملا  تامالعلا  لضفأ  لانأو  دمصأ  نأ   ، اھتيأر

. حاجنب ةلحرملا 
نازوس ةقفرب  ُتلقتنا  امدنع   ،sophomore ـ   لا ةنس  لالخ 
مكحأل ًةقيرط  ُتدجو  دق  تنك   ، نیصخشل ةفرغ  يف  نكسلل 

نیب نم  يّننأ  ىلع  كاذنآ  تدتعا  دق  تنك   . عضولا ىلع  يترطیس 
رعشأ ّالأ  ُتلواحو   ، ّةظتكم تارضاحم  ةعاق  يف  نیّنولملا  نم  ٍّةلق 

. اًمئاد نولعفي  امك  تاشاقنلا  ىلع  روكذلا  رطیسي  امدنع  ةبھرلاب 
ىلع ًءاكذ  اننوقوفي  اوناك  ام  مّھنأ  ُتكردأ   ، مھیلإ ءاغصإلا  ّدرجم 
ىلإ نولیميو   ، ةأرجلاب نّولحتي  ةطاسبب  اوناك  لب   ، قالطإلا

. كلذ فالخ  ِوري  مل  خيراتلا  نأ  ىلإ  نيدنتسم   ، ءالعتسالا
يقيدصف  . تلعف اّمم  رثكأ  فالتخالاب  نورعشي  يل  قافر  ناك 

هل لاجملا  حاسفإ  نوضفري  ضیبلا  بّالطلا  ناك  فیك  ّركذتي  كيريد 
يف ءاقدصأ  ّةتس  تلبقتسا  اھفرعن  ّانك  ىرخأ  ةاتف   . فیصرلا ىلع 
ىلإ روفلا  ىلع  َتیِعدُتساف   ، اھدالیم دیعب  لافتحالل   ، اھتفرغ

جاعزنالاب ترعش  ءاضیبلا  اھتلیمز  ّنأ  اھل  لیق  ثیح   ، دیمعلا بتكم 
لیلقلا انددع  ىلإ  اًرظن  ّهنأ  ّنظأ   . ةفرغلا يف  دوس  نّابُش  دوجو  نم 

. اندوجول ّهبنتي  عیمجلا  ناك   ، نوتسنِرب يف  تّاّیلقألا  ءانبأ  نحن   ، اًّدج
يف ام  ّلكب  موقألو   ، يئادأ يف  ّقوفتأل  يل  اًمزلم  اًرمأ  كلذ  تربتعاو 
ّىتح وأ  ربكأ  تازایتماب  نوّعتمتي  نيذلا  بّالطلا  ةبكاومل  يعسو 
ناك  ،Whitney Young يف لصح  ام  رارغ  ىلعو   . مھیلع ّقوفتلا 
يف ُترعش  نیح  يفو  مكيرأ .» فوس   » لوقأ يّننأك  ًاّیلج  يعافدنا 

نوتسنِرب يف  نآلا  ُترعش  دقف   ، ّيیح ُِلّثمأ  يّننأب   Whitney Young
ييأر نع  ریبعتلل  ًالیبس  ُتدجو  ّةرم  ّلك  يفو   . يقرِع ُِلّثمأ  يّننأب 
كلذ مھاسي  نأب  لمآ  تنك   ، ّقوفتب ًاناحتما  ُتزتجا  وأ   ، ّفصلا لخاد 
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. يفدھ قیقحت  يف 
اذل  ، ریكفتلا يف  اًتقو  فرست  ال  نازوس  ّنأ  تقولا  عم  يل  نَّیبت 
نیتللا ّةيوفعلاو  ّةیطابتعالا  ببسب   ،Screwzy بقل اھیلع  ُتقلطأ 

نم لثم  اھتارارق –  مظعم  يف  دنتست  تناك   . اھرومأ امھب  ّریست 
ةیلستلا مجح  ىلإ  عباتتس –  فوفصلا  نم  ّيأو   ، بابشلا نم  دعاوُت 

ّریغُت تناك   ، ةّیلسم رومألا  نكت  مل  امدنعو   . اھب معنت  دق  يتلا 
،« دوسلا ةدحو  ةّمظنم   » ىلإ ُتممضنا  امیفو   . ةعرسب اھتھجو 

نازوس تحار   ،TWC زكرمب قیثو  طابترا  ىلع  ّماع  لكشب  ُتیقبو 
، فیفخلا نزولل  لوبتوفلا  قيرف  ريدتو   ، عيرسلا ودعلا  ةياوھ  سرامت 
دحأ لالخ  نمو   . نیمیسوو نّییضاير  ٍنّابش  نیب  اھدوجوب  ًةعتمتسم 
مھنیب نم   ، ءايرثأو ضیب  بّالط  عم  تاقادص  تّنوك   ، ماّعطلا يداون 

اّھنأ عیشُأ  ّةّیبوروأ  ةبلاطو   ، ًاّیقیقح ًاّیئامنیس  اًمجن  ناك  ٌقھارم 
، ّبطلا ةسارد  ةعباتمل  اھیلع  طغضلا  ضعب  اھدلاو  سرام   . ةریمأ
. اھتجھب دسفُي  رمألا  ّنأ  تدجو  امدعب  اًریخأ  كلذ  نع  ّتلخت  اّھنكل 
ّىتح نكل   ، اًساّسح يميداكألا  اھعضو  ناك   ، تاقوألا نم  ٍتقو  يفو 
عبقت ةكرعم : ةحاسب  هبشأ  انتفرغ  تناك   . اًریثك اھجعزُي  مل  كلذ 
سلجأ امیف   ، ةرثانتملا اھقاروأو  ةرثعبملا  اھبایث  بناج  ىلإ  نازوس 

. ةمارصب بیترتلا  ىلع  ةظفاحم  يريرس  ىلع  انأ 
اھدھاشأ انأو  نازوسل  لوقأ  تنك  ؟»،  اًّقح كلذ  لعف  ِكیلع  لھ  »

اھبایثب يقلت  يھو  ماّمحلا  ىلإ  ًةھّجوتم   ، ضّكرلا رامضم  نم  ةدئاع 
بایثلاب ًةطلتخم  عوبسأ  ةّدم  ىقبتس  ثیح   ، ضرألا ىلع  ةّقرعتملا 

. ةزجنملا ریغ  ّةیساردلا  ضورفلاو  ةفیظنلا 
. ةضيرعلا اھتماستباب  ّيلع  ّدرت  تناك  ؟»،  اذام لعفأ  »

ریكّفتلا نم  ّنكمتأل  نازوس  ىضوف  لھاجتأ  نأ  ًانایحأ  ّيلع  بَّترت 
كلذ لعفأ  مل  ّينكل   ، اھب خرصأ  نأ  يف  ًانایحأ  ُتبغرو   . ّيوس ٍلكشب 
ُتنك  ، اًعرذ قیضأ  ُتنك  امدنعو   . ّریغتت نلو   . نازوس تناك  اذكھ   . ّطق
. قیلعت الب  اھريرس  ىلع  اھعضأو  ةرثعبملا  اھضارغأ  ةموك  لمحأ 
ّلبقتأ ينتلعج  ذإ   ، ّيباجيإ ٍلكشب  ينّتزفتسا  نازوس  نأ  نآلا  ىرأ 
بسح ةّمظنمو  ةنونعم  ٍتاّفلمب  ظافتحالل  ضعبلا  ةجاح  مدع  ةركف 
دعبو  . ًالصأ ٍتاّفلم  ىلإ  مھتجاح  مدع  اّمبرو   ، ّيدجبألا بیترتلا 
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الو ماوكأ  يف  هضارغأ  فصري  ٍلجر  ّبح  يف  عقأ  فوس   ، تاونس
ّينأ ریغ   ، نازوس لعفت  تناك  امك  اًمامت   ، هبایث ّيطب  اًقلطم  ّمتھي 
لجرلا كلذ  عم  شیعأ  تلز  امو   . اھلضفب كلذ  عم  شياعتلا  تعطتسا 
ریسب ّمكحتلا  يف  اًمئاد  نوبغارلا  هّملعتي  ام  اذھ   . مویلا ّىتح  هسفن 
ةّمث ةعماجلا : يف  رَّغصملا  رياغملا  ملاعلا  لخاد   ، يلاثمأ  ، رومألا

. شیعلل ىرخأ  قئارط 
اًموي ِتّركف  نأ   » موي تاذ  ينریشت  ينتلأس   ،« ... ِكل قبس  لھ  »

«. ؟ ةساردلا تاقوأ  دعب  لافطألاب  ةيانعلل  ریغص  جمانرب  قالطإب 
دادزا  ، تقولا عمف   . ّنظأ ام  يف   ، فطاعتلا باب  نم  ينتلأس  دقل 

، كاذنآ ّةیئادتبالا  ةسردملا  يف  ناك  يذلا   ، ناثانوج اھنباب  يّقلعت 
ّهزنتن رھظلا  دعب  تارتف  مظعم  هعم  يضمأ  تنك  يّننأ  ةجرد  ىلإ 
ىلع ًاّيوس  فزعن  ّانك  ثیح   TWC زكرم يف  وأ   ، نوتسنِرب ءاجرأ  يف 
تناك  . ةقیتعلا ةبنكلا  ىلع  نَییقلتسم  أرقن  وأ   ، ءيدرلا ونایبلا 
ىلع اّھنكل   ، ناثانوج ةسلاجم  لباقم  اًرجأ  يل  عفدت  ينریشت 

. ًایفاك نكي  مل  ّهنأ  تفرع  حجرألا 
ةسیلج نع  نوثحبي  نوریثك  ةذتاسأ  ةّمث   » ، تلاق  ،« ّةداج انأ  »

ال َمل   . زكرملا نم  عورشملا  ةرادإ  كنكمي   . ةسردملا دعب  لافطألل 
«. ؟ نیّبرجت

ٌتقو ِضمي  مل   ، ينریشت اھترجأ  يتلا  ّةیھفشلا  ةياعدلا  لضفب 
، لافطأ ةعبرأ  وأ  ةثالث  نم  ٍةعومجمب  ةيانعلا  فَّلكأ  نأ  لبق  ليوط 
اًضيأ مھو  نوتسنِرب –  يف  دوس  ةذتاسأ  وأ  نّیيرادإ  ءانبأ  اًعیمج  اوناك 
تنك . TWC زكرم ىلإ  انلثم  نوعفدنيو  ةعماجلا  يف  ةرھاظ  ّةّیلقأ 

، عوبسألا يف  ةّدع  تّارم   ، رھظلا دعب  ِتاعاس  لافطألا  عم  يضمأ 
، ّةیحص تابجو  مھمعطُأف   ، ّةیمسرلا ةسردملا  نم  مھتدوع  دعب 
ّانك  ، ّةیسردم ضورف  مھيدل  تناك  نإو   . بشعلا ىلع  مھعم  ُبعلأو 

. اًعم اھزجنن 
هیضمأ يذلا  تقولل  ناك  دقو   . رصبلا حملك  يضمت  تاعاسلا  تناك 
ةساردلا تاعاس  نم  جتانلا  ّرتوتلا  ةئدھت  يف  ریبك  ریثأت  لافطألا  عم 

يف  . ةظحللا شیعل  يمومھ  ّيطخت  ىلع  ينربجأ  امك   ، ّةیعماجلا
اھسبلُأف  ، ىمُّدلا عم  ّمألا  رود  بعلأ  انأو  ةلماك  اًمّايأ  ُتیضمأ   ، يرغص
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. كیتسالبلا اھبكر  ىلع  تاداّمضلا  عضأو  اھرعش  ّحرسُأو  اھمعطُأو 
ّهنكل  ، اًدیقعت رثكأ  ّهلك  رمألا  دجأو   ، عقاولا يف  كلذ  لعفأ  نآلا  انأ  اھو 

عم ليوط  تقو  دعب   ، يتفرغ ىلإ  دوعأ  تنك   . هتّلیخت امك  ٍضْرُم 
. ةدیعس اّمنإ  ةكھنم   ، لافطألا

عفرأ تنك   ، ةصرفلا يل  حنست  امدنع   ، ًابيرقت عوبسألا  يف  ّةرم 
يبأ ناك  نإ   . دیلكوي ّةداج  يف  انتّقش  مقر  بلطأو  فتاھلا  ةعاّمس 
رھظلا دعب  تیبلا  يف  هدجأ  تنك   ، ركابلا حابصلا  يف  هلمع  دصق  دق 
دھاشيو  ، هیقاس اًعفار   ، سولجلا ةفرغ  يف  اًدّدمتم  هّلیختأو 

تناكف  ، ءاسملا يف  اّمأ   . لمعلا نم  يّمأ  ةدوع  راظتناب  نويزفلتلا 
يتایح تّایموي  يورأ  تنك   . فتاھلا ىلع  ًةداع  ّدري  نم  يّمأ 
ةّغللا ذاتسأ  نم  يئایتسا  نم  اًءدب   ، اھلیصافت ّقدأب  ّةیعماجلا 
ىلإ ًالوصو   ، ةياعرلا جمانرب  يف  لافطألا  بیعالأب  اًرورم   ، ّةیسنرفلا
يذ  ، ّيكریمألا ّيقيرفألا  ةسدنھلا  بلاطب  نازوسو  انأ  انناتتفا 
اندوجو ظحلي  مل  يذلا   ، ةرحاسلا تارظنلاو  نيوارضخلا  نینیعلا 

. هتاكرح نم  ةكرح  ّلك  ّعبتت  ىلع  انرارصإ  مغر   ، ّىتح
اي ؟  حیحص اذھأ  : » لوقيو  ، يصصق عامس  ىدل  كحضي  يبأ  ناك 

!«. ًالصأ امكنم  ًاّيأ  ّقحتسي  سدنھملا ال  كلذ  ّلعل  بجعلل !
. ّيحلا رابخأ  يل  درسي  يبأ  ناك   ، ّيلإ عامتسالا  نم  ءاھتنالا  دعب 

انيالوراك يف   ، نواتجروج يف  يدناد  تیب  ىلإ  اداع  يتّدجو  يدناد 
ضعب ةدحولاب  رعشت  تناك   ، هلوق بسحب   ، يتّدجو  ، ّةیبونجلا
يتلا يبورب  ءانتعالل  ةدھاج  يّمأ  لمعت  فیك  ينربخي  ناك   . ءيشلا

تالكشم نم  يناعتو  رمعلا  نم  نیعبسلا  يف  ًةلمرأ  تَحبصأ 
ّينأ عم   ، ضرملا عم  ّصاخلا  هعارص  ّطق  يبأ  ركذي  مل   . ةریثك ّةیّحص 
ةركل ةارابمب  غيرك  كرتشا   ، تبس موي  تاذو   . هدوجوب ملعأ  ُتنك 
ّریغتلا كاذموي  تيأر   . نوتسنِرب ىلإ  ةرّایسلاب  يادلاو  رضحف   ، ّةلسلا
امدعب  . فتاھلا ربع  ّطق  رَكذُي  مل  ام  تيأر  امھعضو –  يف  لصاحلا 
ّسد  ،Jadwin Gym ةعاق جراخ  حیسفلا  فقوملا  ةرّایسلا  تلخد 
هعفدت يّمأ  تحارو   ، ّكرحتم ّيسرك  يف  ضضم  ىلع  هسفن  يبأ 

. لخادلا وحن 
. كلذ لّمحت  عطتسأ  مل   . يبأل ثدحي  ناك  ام  ةيؤر  ضفرأ  ُتدك 
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ةبتكم يف  دّدعتملا  ّبلصتلا  ءاد  لوح  ثاحبألا  ضعب  ُتيرجأ  دق  تنك 
ىلإ اھتلسرأ  ةّیبط  ٍتّالجم  نم  تالاقملا  ضعب  ُتّروصو   ، نوتسنِرب
جالعلا نيرامت  ءارجإ  وأ   ، ّصتخم ةراشتسال  امھیلع  تررصأ   . يلھأ

. كلذ نم  ٍّيأل  عامتسالا  اضفر  يبأ –  اًصوصخ  امّھنكل –  ّيئايزیفلا 
يف انأو  فتاھلا  ربع  هعم  اھتیضمأ  يتلا  ةليوطلا  تاعاسلا  لالخو 
هیلإ ّقرطتي  مل  يذلا  دیحولا  عوضوملا  يھ  هتّحص  تناك   ، ةعماجلا

. ّةتبلا
«. ریخب انأ  : » لوقلاب يفتكي  ناك   ، هلاح نع  هلأسأ  ُتنك  امدنعو 

نم هتربن  تلخ  يذلا  هتوص   ، ةنینأمطلا ّيف  ّثبي  هتوص  عدأ  ُتنك 
تاباعدلاب ًالّمحم  ناك  لب   ، سفنلا ىلع  ةقفشلاب  وأ  ملألاب  ءاحيإ  ّيأ 

. كلذب تكّسمتو  هتوص  عامس  ُتدتعا   . زاجلا نم  ٍةحفنبو   ، ّةقرلاو
 – اًئیش جاتحأ  تنك  اذإ  اّمع  ينلأسي  اًمئاد  ناك   ، ّطخلا لافقإ  لبق 

. معن ةملكب  اًموي  بجُأ  مل  ّينكل  ًالثم –  لاملاك   
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نم اًئیش  تاب  لزنملا  ّنأب  روعشلا  ّيدل  ديازت   ، تقولا رورم  عم 
يلوخد دعب  تنكو   . بسحو يتّلیخم  يف  عباق  ّهنأك   ، يضاملا

يف يئالمز  نم  لیلق  ددع  تاقادصب  ُتظفتحا  دق   ، ةعماجلا
يف  Howard ةعماج ىلإ  تبستنا  يتلا  اتیتناس  اًصوصخ   ، ّةيوناثلا
كحضن عوبسأ  ةياھن  انیضمأو  كانھ  اھترز   . يس يد  نطنشاو 
ةعماج مرح  ناك   . اننیب ةداعلا  تناك  امك  ةقیمعلا  تاشاقنلا  ضوخنو 

، اًعرسم اھتفرغ  برقب  مخض  ذرج  ّرم  نیح  ةنيدملا –  يف   Howard
غلابلا اھبّالط  ناكو  دوسلا – »! ّيح  يرداغت  مل  تنأ  : » ةلئاق اھتحزام 

نم ةقحاسلا  مھتيرثكأب  نوتسنِرب  بالط  ددع  يفعض  مھددع 
اھئامتنا ببسب  لازعنالاب  رعشت  ال  اھنأل  اتیتناس  تدسح   . دوّسلا

اًءزج اھنوك  نم  جتانلا  يمویلا  فازنتسالا  نم  يناعت  الف  ّيقرعلا – 
نوتسنِرب ىلإ  ةدوعلاب  تررس   ، كلذ عمو  ةلیئض –  ةّیلقأ  نم 

نم بسحف  ّةلق  ّنأ  ول  ّىتح   ، رجحلا اھرطانقو  رضخلا  اھقئادحب 
. ّةیعامتجالاو ّةیقرعلا  يّتیفلخ  ينرطاشت  تناك  اھبّالط 

دعاوأ تأدب   . ةّدیج جئاتن  قّقحأو  عامتجالا  ملع  يف  ّصصختأ  تنك 
، انعم نكسلل  تّمضنا   . حرملا ّبحيو  ًاّيوفعو  ًاّیكذ  مدق  ةرك  بعال 

الیجنأ يھ   ، ةقئاف ةعرسب  ثّدحتتو  ةلیحن  ةاتف   ، انأو نازوس 
، ةحرم حورب  ّعتمتت  الیجنأ  تناك   . يس يد  نطنشاو  نم  يدینیك 
اّھنأ نم  مغر  ىلعو   . انكحض ریثت  ةردان  ةفارظو   ، ةھيدب ةعرسو 
رھزلا اھتازنكب   ، تناك دقف   ، تاوادوسلا ندملا  تانب  نم  ةدحاو 
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. ةقانألا ةياغ  يف  ّةيرث  ّةیعماج  ودبت   ، دلجلا اھتيذحأو 
ةئیب يف  شیعأ  يسفن  تدجوو   ، ةّنیعم ةئیب  نم  يتآ  تنك 
ىلإ لوخدلا  رابتخا  جئاتنب  سانلا  اھیف  ّمتھي  ةئیب   . اًمامت ةفلتخم 
يل ّببس  دقو   . شاوكسلا تايرابم  يف  مھئادأبو   ، قوقحلا ةّیلك 
نم ةعماجلا  يف  يننولأسي  اوناك  نیحو   . اًدبأ ينقرافي  مل  اًّرتوت  كلذ 
ءانبأ نم  تسل  يننأ  ًةحضوم   ،« وغاكیش نم  : » بیجأ تنك   ، انأ نيأ 
نيذلا  ،Winnetka وأ  Evanston لثم  ، ةيرثلا ّةیلامشلا  يحاوضلا 
ّهلعل وأ   ، رخفلا نم  لیلقب  ًةفیضم   ، وغاكیش نم  مّھنأ  نومعزي 

دق تاملكلا  كلت  ّنأ  اًمامت  تكردأ  ّيبونجلا .» بناجلا  نم  : » يّدحتلا
هلقنت تناك  امل   ، دوسأ وتیغل  ّةیطمنلا  ةروصلا  حجرألا  ىلع  سكعت 

يف فنعلا  ثداوحو  تاباصعلا  كراعم  نع  رابخأ  نم  مالعإلا  لئاسو 
نأ  ، كلذ يعأ  نأ  نود  نم  امبرو   ، لواحُأ تنك  ّينكل   . ةریقفلا ءایحألا 
، نوتسنِرب ىلإ  يمتنأ  يریغك  ُتنك   . ةروصلا كلت  نع  ليدبلا  ّلثمأ 
. وغاكیش ةنيدمل  ّيبونجلا  بناجلا  ىلإ  يمتنأ  اًضيأ  تنك  يّننكل 

. إلملا ىلع  كلذ  لوقأ  نأ  اًّمھم  ناكو 
اًئیش ّيلإ  ةبّسنلاب  وغاكیش  ةنيدمل  ّيبونجلا  بناجلا  لَّثم 

ةقطنملا كلت   . نويزفلتلا تاشاش  هضرعت  اّمع  لماكلاب  اًفلتخم 
اھتداّجسب  ، دیلكوي ّةداج  يف  انتّقش  يرايدب  ينعأو   . يرايد تناك 

يف ًایخرتسم  يبأ  سلجي  ثیح   ، ضفخنملا اھفقسو  ةتھابلا 
يبور راھزأو   ، ةریغصلا انتحاب  اھب  ينعأ  امك   . حيرملا ّهیسرك 

ام ذنم   ، لینور ىتفلا  كلذ  ُتلَّبق  ثیح  رجحلا  دعقملاو   ، ةّحتفتملا
هطبرت ال  يذلا  ّيضام  تناك  يرايد   . اًقیحس اًنمز  نآلا  يل  ودبي 

. اًّدج ةیھاو  طویخ  ّالإ  يلاحلا  يعقاوب 
، ىرغصلا يدناد  تخأ  يھو   ، نوتسنِرب يف  میقت  انل  ةبیسن  تناك 

شیعت ةیكذو  ةطیسب  ةأرما  تناك   . سیس ةّمعلا  مساب  اھانفرع 
ةّمعلاب ىتأ  يذلا  ام  ملعأ  ال   . ةنيدملا فرط  دنع  طیسب  تیب  يف 

يف ةليوط  نینس  تضمأ  اھنكل   ، لصألا يف  نوتسنِرب  ىلإ  سیس 
يتلا نواتجروج  ةنكل  دقفت  نأ  نود  نم   ، نوتسنِرب تالئاع  ةمدخ 

ـ  لا ىقیسومو   Low Country ءانبأ ظافلأ  قُّدشت  نیب  حجرأتت 
يف سیس  ةّمعلا  تأشن   ، يدناد رارغ  ىلعو   . ةحرملا  Gullah

١٠٨ www.jadidpdf.com



عم تّارم  عضب  يتلوفط  ءانثأ  اھترز  يّننأل  اھّركذتأ  يتلا   ، نواتجروج
بلاّحطلاو  ، ةنيدملا كلت  ّرح  ّركذتأ   . فیصلا تازاجإ  لالخ  ّيدلاو 
ةعفترملا ورّسلاو  نايدنسلا  راجشأ  وسكت  يتلا  رضخلا  ةكیمّسلا 
كمسلا نوداطصي  نّینسملا  لاجرلا  دھشمو   ، تاعقنتسملا طسو 

نم ةفیخم  دادعأب  ىألم  نواتجروج  تناك   . ةلحوملا لوادجلا  يف 
. ةریغص تّایحورمك  ءاسملا  ءاوھ  يف  ّموحتو  ّنطت  يتلا  تارشحلا 
قیقش  ، ساموت يبأ  ّمع  تیب  يف  میقن  ّانك   ، تاراّيزلا كلت  ءانثأ 

ينبحطصي ناك   . فطللا ةياغ  يف  ّةيوناث  ةسردم  ريدم  وھو   ، يدناد
ةدبز يل  مّدقيو   ، هبتكم ىلإ  سولجلاب  يل  حمسيو  هتسردم  ىلإ 
ةّمعلا هتجوز  هّدعت  تناك  رماع  روطف  دوجو  نم  مغرلا  ىلع  قتسفلا 
تنك  . ةرذلاو تيوكسبلاو  ددقملا  محللا  نم  فلأتيو   ، حابص ّلك  تود 
هفالتخا ببسب   ، دحاو نآ  يف  هھركأو  بونجلا  ىلإ  باھذلا  ّبحأ 

مامأ ّرمن  انك   ، نواتجروج ىلإ  قيرطلا  يف   . تفرع ام  ّلك  نع  ریبكلا 
ریثي دعي  مل  هب  اًّملسم  اًرمأ  تتاب  يتلا  ةميدقلا  دیبعلا  عرازم 
يف لازغ  محل  لكأنل  ةباغ  ربع  ًابارت  ًابرد  انكلس   ، ّةرم تاذو   . شاقنلا

بحطصا  ، كانھو  . نيرخآ ءابسنأ  ىلإ  دوعي  ٍعادتم  ٍّيفير  ٍخوك 
. سّدسم نم  رّانلا  قالطإ  هّملعو  ةباغلا  بلق  ىلإ  غيرك  مھدحأ 

مّونلا يف  ةبوعص  غيركو  تدجو   ، ساموت ّمعلا  لزنم  ىلإ  انتدوع  دعبو 
نازّيزلا تاوصأ  ىوس  هعطاقت  يذلا ال  قبطملا  تّمصلا  ببسب  ًالیل 

. راجشألا ىلع  ةرشتنملا 
راجشأ ناصغأ  روص  الو  تارشحلا  كلت  ةرصرص  انقرافت  مل 

، لامشلا ىلإ  انتدوع  نم  ليوط  ٍتقو  دعب  ىتح   ، ةيولتملا نايدنسلا 
ىلع  ، ّيرطف لكشب  تكردأ   . ٍناث بلقك  انیلخاد  يف  ضبنت  ّتلظو 

، يثارت نم  ءزجو  يلخاد  يف  جوسنم  بونجلا  نأ   ، ّينس رغص  مغر 
هئابسنأ ةرايز  ىلع  بأد  ثیحب   ، يبأ ىدل  ّةصاخ  ةناكم  هل  تناكو 

يف دارأ  يدناد  ّنأ  ةجرد  ىلإ  ًاّيوق  روعشلا  كلذ  ناك   . كانھ
برھلا ىلإ  ّرطضا  ّهنأ  مغر  ىلع   ، نواتجروج ىلإ  ةدوعلا  هتخوخیش 
اًخوك نكسي  مل   ، بونجلا ىلإ  اًریخأ  داع  امدنعو   . هبابش يف  اھنم 

، ةلیمج ةقيدحو  ضیبأ  ٍجایسب  ًاطاحم   ، رھنلا بناجب  اًرحاس  اًریغص 
ّنیبت امك   ، محدزم ٍّقوست  زكرم  برق  اًّدج  ّيداع  تیب  يف  ماقأ  لب 
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. غيركو انأ  هترز  نیح  اًقحال  يل 
نم جيزم  انخيرات   . ریثكلا انل  ينعي  ناك  ّهنكل   ، ّةنج بونجلا  سیل 

. ةعاشبو اًقمع  رثكأ  ٍثرإ  قوف  عباق  ةفلإلاب  روعش  ّهنإ   ، تاضقانتلا
Bryn يف يئالمز  ينعأو   ، وغاكیش يف  مھتفرع  نّمم  نوریثك  ناك 
اذھ هباشي  ام  اوفرع  دق   ،Whitney Young يف ةّدع  ءاقدصأو   Mawr
كئلوأ ناك   . حوضوب هتشقانم  ىلإ  اًموي  ردابن  مل  اّننأ  ّالإ   ، روعشلا
ةیضمتل ًانایحأو   ، بونجلا ىلإ  فیص  ّلك  ةيادب  يف  نوبھذي  دالوألا 
ایجروج يف  ةیناثلا  ةجردلا  نم  مھل  ءابرقأ  عم  بعلل  هلمكأب  لصفلا 
براقأ وأ  دادجأ  مھل  ناك  ّهنأ  حَّجرملا  نم   . يبیسیسیم وأ  انايزيول  وأ 
لعف امك  اًمامت   ، لامشلا وحن  ىربكلا » ةرجھلا   » ىلإ اوّمضنا  نورخآ 
نم دياس  ثواس  ةدلاو  تلحر  امكو   ، ّةیبونجلا انيالوراك  نم  يدناد 

. دیبع نم  اورّدحت  دق  يلثم  مّھنأب  اًریبك  ًالامتحا  كانھ  ّنأ  امك   . امابالأ
يف يئاقدصأ  نم  نيریثك  ىلإ  ةبّسنلاب  اًحیحص  ناك  هسفن  رمألا 
ًالوصأ اكریمأ  يف  دوسلل  ّنأ  اًضيأ  كردأ  ُتأدب  يّننكل   ، نوتسنِرب
دوعت ّيقرشلا  لحاّسلا  ندم  نم  تّاباشو  ًانّابش  تیقتلا  دقف   . ىرخأ
اوتأ ينریشت  براقأ   . ناكینیمودلا وأ  ابوك  وأ  وكيروتروب  ىلإ  مھروذج 
دلُو  ، درانيام دیفيد   ، نیّبرقملا يئاقدصأ  دحأ  ّنأ  امك   ، يتياھ نم 
ةقیثو لمحت  يتلا  نازوس   ، اًضيأ كانھو   . اماھبلا رزج  نم  ّةيرث  ةلئاعل 

ناك  . اكياماج يف  نشعي  تابیبحلا  اھتابیسن  امیف   ، ّةيریجین ةدالو 
هبش اّمبر  وأ  ةنوفدم  هبش  ّةیلئاعلا  انروذجو   ، اًریبك اننیب  فالتخالا 
ّانك ؟  كلذ لعفن  َملو   . اندادجأ نع  ثّدحتن  نكن  مل  امك   . ّةیسنم
ملعن مل   ، عّبطلابو  . بسحف لبقتسملا  ىلع  ّزكرن  تّاباشو  ًانابش 

. لبقتسملا كلذ  انل  هّئبخي  اّمع  اًئیش 
يف نیّترم  وأ  ّةرم   ، غيركو انأ  انوعدت  نأ  سیس  ةّمعلا  تداتعا 
نم رخآلا  بناجلا  يف  عقي  يذلا  اھتیب  يف  ءاشعلا  ىلإ  ةنسلا 

ةنیمسلا مّحللا  عولضب  انینحص  ألمت  تناك   ، كاذنیح  . نوتسنِرب
تاّعبرم ّعطقملا  ةرذلا  زبخ  نم  ّةلس  انل  مّدقتو   ، ةنخاّسلا رضخلاو 

ديدش ٍياشب  انیحدق  ألمت  تناكو   . ةدبزلاب اھنھدن   ، ةيواستم ةریغص 
اّننأ ّركذتأ  ال   . ةثلاثو ةیناث  ّةرم  انینحص  ءلمل  انیلع  ّحلتو   ، ةوالحلا
لالخ انّقرطت  الو   ، اًقلطم ةّمھم  عیضاوم  سیس  ةّمعلا  عم  انشقان 
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تالماجملا زواجتي  ام  ىلإ  ًابيرقت  ةعاس  مودت  تناك  يتلا  انتارايز 
ّةیھشلا تابجولا  بحاصت  يتلا  ّةيداعلا  ةرثرثلاو  ةطیسبلا 

نم انمأس  ةدشلو  ّانكو   . ّةیبونجلا انيالوراك  ماعط  نم  ةنخاسلاو 
. نانتمالا نم  ریثكب  تابجولا  كلت  مھتلن  ةعماجلا  يف  زھاجلا  ماّعطلا 

اّھنكل  ، بسحف رشعملا  ةفیطل  ّةنسم  ةأرما  سیس  ةّمعلا  ُتربتعا 
رّدقنل يفكي  امب  نیجضان  نكن  مل  ًّةيدھ  انل  مّدقت  تناك  عقاولا  يف 

، انیضام يضاملا –  روذب  انیف  عرزت  تناك  يھف   . كاذنآ اھتمیق 
ىلع قیلعتلا  ىلإ  ةجاح  ریغ  نم  اندجو –  اندلاو  يضامو   ، اھیضامو
فیظنت يف  اھدعاسنو   ، لكأن ّانك   . ةدحاو ّةرم  ولو   ، هنم ةیحان  ّيأ 
ةصرف ىلع  هللا  دمحن   ، ةعماجلا ىلإ  نيَدئاع  يشمن  ّمث   ، نوّحصلا

. ةمختلاب روعشلا  نم  ّصلختنل  ریسلا 
، ّةیتاذو  ، ةصوقنم تايركذلا  مظعمك  يھو   ، ىركذ نآلا  يورأس 
بیج يف  ّةیسنم  ئطاش  ةاصحك  ةليوط  ةّدم  ذنم  ةظوفحمو 
ّقلعتتو ةعماجلا  يف  ةیناثلا  يتنس  ىلإ  ىركذلا  هذھ  دوعت   . يتركاذ

. مدقلا ةرك  بعال   ، نفیك يقيدصب 
. ةنوشخلاو ّةقرلاو  ةماقلا  لوط  نیب  عمجي   ، وياھوأ نم  وھو   ، نفیك
، ةأرجلاو ةعرسلاب  ّزیمت   ،Tigers قيرف يف  عافد  ّطخ  بعال  ناك 

لوخدل اًدادعتسا  ّةيریضحتلا  هتاسارد  هتاذ  تقولا  يف  عباتي  ناكو 
ىلع ناكو   ، غيرك لثم  هلثم   ، نیتنسب ينقبسي  ناك   . ّبطلا ّةیلك 
مغر ىلعو   ، ةزَّیمم يّننأب  رعشأ  ينلعجي  نفیك  ناك   . ّجرختلا كشو 
ةیضمتل ىعسن  ّانك   ، نیفلتخملا انئاقدصأو  ةریثكلا  انتالاغشنا 

ةلطع يف  ماّعطلا  لوانتل  جرخنو  ازتیبلا  بلطنف   ، اًعم تقولا 
ىلإ جاتحي  ةھج  نم  وھف   ، ةبجو ّلكب  عتمتسي  نفیك  ناك   . عوبسألا
دجي ةیناثلا  ةھجلا  نمو   ، مدقلا ةرك  بعلل  هنزو  ىلع  ةظفاحملا 
مئاد  ، ًالملمتم ناك  دقف   . ءيش لعف  نود  نم  سلجي  نأ  يف  ةبوعص 

. اًّدج ةرحاس  اھدجأ  ةقيرطب  اًّروھتمو   ، لملمتلا
اذإ ام  تیسن   . موي تاذ  نفیك  يل  لاق   ،« ةرّایسلاب ّهزنتن  انب  ّایھ  »

انیسفن اندجو   ، لاح ّيأ  يف   . انلباقت ام  دعب  وأ  فتاھلا  ربع  كلذ  لاق 
ةیحان هاّجتا  يف  ّيعماجلا  مرحلا  ربعن  ءارمحلا  ةریغصلا  هترّایس  يف 

. ّيفخم هبش  ًاّیبارت  اًقيرط  انكلس  ّمث   ، نوتسنِرب نم  ةلَمھمو  ةدیعب 
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. اًئفاد ّوجلاو  ةیفاص  ءامّسلاو  يسریجوین  يف  ّلح  دق  عیّبرلا  ناك 
يّننكل  . ّركذتأ ال  ؟  رخآلا دیب  ّانم  ّلك  كسمي  مأ  ؟  ثداحتن ّانك  لھ 
نفیك ساد   ، ةقیقد دعب   . ةایحلا ةبوذعو  حایترالاب  رعشأ  تنك 
هیف ّفلخ  عساو  ٍلقح  ةاذاحم  يف  ةرّایسلا  انب  تّفقوتف  حباكملا 
ّةّيرب راھزأ  اھنیب  ترھظو   ، ّشقلاك ةرثعبمو  ةیلاع  ًاباشعأ  ءاتشلا 

: ًالئاق  ، هب قاّحلل  هدیب  ّيلإ  راشأو  نفیك  لّجرت  ّمث   . اًركاب تّحتفت 
. انب ّایھ  – 

؟ لعفنس اذام  – 
: لاقو  ، ّيھدب باوجلا  ّنأك   ، بارغتساب ّيلإ  رظن 

. لقحلا يف  ضكرنس  – 
انيديأب ّحولن   ، ةعرسب نیضكار  لقحلا  انزتجا   . كلذ انلعف  دقو 
باشعألا طسو  عفدننو   ، حرملا تاحیصب  تّمصلا  ّقزمنو   ، لافطألاك

يّننكل  ، كاذتقو رمألا  يل  حّضتي  مل  اّمبر   . راھزألا قوف  زفقنو  ّةفاجلا 
! اًعبط لقحلا ! كاذ  يف  ضكرن  نأ  انیلع  ناك   . ًاّیھدب نآلا  هدجأ 
نییشتنمو  ، نیلوھذم  ، نیثھال اھیف  انیمتراو  ةرّایسلا  ىلإ  اندع 

. هب انمق  ام  ةفاخسب 
اّھنكل  . ةّمھم ریغو   ، ةریغص ةظحل  ىوس  نكت  مل   . ءيش ّلك  اذھ 

نم ينتَعزتنا  اّھنألو   ، اھتفاخسل ّالإ  ٍببسل  سیل  ينتمزال 
ّةیعامتجا ةبلاط  تنك   . يمّايأ يف  ّمكحتي  يذلا  ّيّدجلا  يعورشم 

فطخ ةلواحم  يف  ّددرتأ  الو   ، مھماعطو مھتاقوأ  نيرخآلا  كراشأ 
عمو  ،Third World Center تالفح يف  صّقرلا  ةبلح  ىلع  ءاوضألا 
ىلع ّةوقب  زیكرتلا  ىلإ  دوعأ  ىتح  يسفنب  يلتخأ  داكأ  ال   ، كلذ
ّينأك ُتشع   ، ّةیلابماللا ّةیعماجلا  ةبلاطلا  ةروص  فلخف   . يعورشم
ىلع ةداوھ  نود  نم  نكلو   ، تمصب ّزكرأ  يعورشمل  يذیفنت  ريدم 
يتاّمھم ةحئال  تناك   . لیصفت ّلك  ًةقِحالم   ، تازاجنإلا قیقحت 

ّللحأو  ، يفادھأ ّمیقأ  تنكو   . بھذأ امثیح  ينمزالت  ّةیمویلا 
ّبلغتلاو قئاع  ّيأ  ةھباجم  يف  ّددرتأ  الو   ، يتاحاجن دّدعأو   ، يجئاتن

ٍةاتف ةایح  تناك  كلت   . رخآ ىلإ  يندوقي  هقّقحأ  حاجن  ّلك  ناك   . هیلع
لواحُت لازت  الو  ؟  ةرداق انأ  لھ   ، لؤاّستلا نع  ّفقّوتلا  عطتست  مل 

. باوجلا نع  ثحبلا 
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ناكو هتایح –  راسم  رییغت  كشو  ىلع  ءانثألا  كلت  يف  نفیك  ناك 
ةياھن يف  نوتسنِرب  يف  يقیقشو  ّجرخت   . ةركفلا كلتب  عتمتسي 

، ارتلكنإ يف   ، رتسیشنام ىلإ  غيرك  لقتنا  امیفو   . ةیناثلا يتنس 
ّةّیلك لخدیس  نفیك  نأ  تننظ   ، اًفرتحم ّةلس  ةرك  بعال  حبصیل 

. ّةیضاير ةمیمت  حبصيو  ةسارّدلا  كرتي  نأ  ّررق  هنكل   ، ّبطلا
قيرف يف  ءادأ  ةبرجتل  عوضخلا  نفیك  ررق   . حیحص اذھ   ، معن
ىلإ ىعسي  سفانتمك  نكلو   ، ٍبعالك ال  –  Cleveland Browns

، همف حتفي   ، نینیعلا عساو  ٍناویح  لكش  ىلع  ةیمد  ةفیظوب  زوفلا 
ٌلقحو  ، هیلإ ةبسنلاب  ملح  وھو   ، هدارأ ام  كلذ  ناك  . Chomps ىعديو

؟ كلذ يف  عناملا  ام  ّهنأل   ، هیف ضّكرلل  رخآ 
اًدصاق فیصلا  كلذ  دنالفیلك  جراخ  هلھأ  لزنم  رداغ  نفیك  ّنأ  ّىتح 

دعب َنلعأ  امكو   ، ناك ّيقیقحلا  ببسلا  ّنكل   . يترايز ةّجحب  وغاكیش 
نكمي ثیح  بسنألا  ةنيدملا  يھ  وغاكیش  نأ   ، لیلقب هلوصو 
هیبشلاو  ، مئالملا ّيزلا  دجي  نأ  ّةیضاير  ةمیمت  ةفیظو  ىلإ  اًحماط 

ٍرھظ دعب  ةرتف  انیضمأ   . ةلبقملا ءادألا  ةبرجت  ضوخل   ، ناویح ورفب 
ناك اذإ  ام  ىرنل   ، اًعم ءايزألا  نياعنو   ، رجاتملا نیب  لّقنتن  ةلماك 
ام ركذتأ  ال   . ةبولطملا ةبلقّشلا  تاكرحب  مایقلاب  هل  حمسي  اھمجح 

ةّدكأتم ُتسلو   . كاذموي ّيلاثملا  ّيزلا  ًالعف  دجو  دق  نفیك  ناك  اذإ 
، اًعراب ًابیبط  ةياھنلا  يف  حبصأ  ّهنأ  ّالإ   ، ةمیمتلا ةفیظو  لان  اذإ  اّمم 

. نوتسنِرب يف  انفص  تالیمز  ىدحإب  ّجوزتو 
راسم هرییغت  ببسب   ، يمكح يف  نفیك  تملظ  يّننأ  مویلا  دقتعأ 
ىلإ ام  صخش  بستني  دق  اذامل  مھفأ  نأ  عطتسأ  مل   . كاذنآ هتایح 
ةصرف نم  ةعرسب  دیفتسي  الو   ، نوتسنِرب لثم  ةظھاب  ةعماج 
امدنع  ، اذامل  . ةعماجلا كلت  ةداھش  هل  اھنمضت  يتلا  زوربلاو  حاجنلا 
؟ بلقشتي ًابلك  نوكت  نأ  راتخت   ، ّبطلا ّةّیلك  لخدت  نأ  عیطتست 

ىلع ّةرصم   ، اّھلك لیصافتلا  قحالأ  ُتنك   ، تلق امكف   . انأ هذھ  نكل 
ةلمنأ دیق  دیحأ  الو   ، ةسوملم ةجیتن  ىلإ  هلذبأ  دھج  ّلك  مجرتأ  نأ 
يتلئاع يف  درف  ّلوأ  تنك  يّننأل  ّهلقأ   ، موسرملا قيرطلا  نع 

ام ّلیخت  ّيلع  نكي  مل   . قيرطلا كلذ  كلسي  غيرك ) ءانثتساب  )
ّةّیلك ىلإ  باستنالا  ةركف  ّنأ  امب   ، يلبقتسم هیلع  نوكیس 
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. يندوارت تأدب  قوقحلا 
نوكأ نأ  دیلكوي  ّةداج  يف  ةایحلا  ينتمغرأ –  اّمبر  وأ  ينتّملع – 
ربكألا رییغتلا  ّلعلو   . لاملاو تقولاب  ّقلعتي  ام  يف  ّةیلمعو  ةمراص 
يذلا فیصلا  ةيادب  ةیضمت  ىلع  رصتقا  يراسم  يف  هب  تمق  يذلا 

 – ًابيرقت لباقم  نود  نم  لمعلاب –   ، ةعماجلا يف  ةیناثلا  يتنس  الت 
ءانبأ نم  دالوأب  مامتھالل   ، كرويوین  ، نوسدھ يداو  يف  ّمیخم  يف 
تببحأ  . تاباغلا طسو  ىلوألا  ّةرملا  شیعلا  نوّملعتي  نيذلا  ةنيدملا 

ىلع ًالاّكتا  رثكأو   ، ةسلفم هبش  اھنم  تجرخ  يّننكل   ، ةفیظولا كلت 
يّننأ ّالإ   ، ّطق ارّمذتي  مل  امّھنأ  عمو   . هیف بغرأ  تنك  اّمم  ًاّيدام  ّيدلاو 

. تاونس ةلیط  بنذلاب  ترعش 
تّیفوت  . نوتومي مھتببحأ  نيذلا  سّانلا  أدب   ، اًضيأ فیصلا  كلذ  يف 

/ ناريزح يف  ونایبلا  فزع  يف  ةمرّاصلا  يتذاتسأو  يّمأ  ةّمع   ، يبور
نیَكلام امھلعج  ام   ، دیلكوي عراش  يف  اھتیب  ّيدلاو  َتثروأو   ، وینوي
ثواس ّيفوت   ، دحاو رھشب  كلذ  دعب   . امھتایح يف  ىلوألا  ّةرملا 

، ةمّدقتم ةلحرم  هباصأ  يذلا  نیتئرلا  ناطرس  غلب  امدعب   ، دياس
يف هذاقنإل  لّخدتلا  نود  ءّابطألا  ةءافك  مدع  ىلع  هرارصإ  لاحو 
يّمأ ةلئاع  دارفأ  عّمجت   ، دياس ثواس  ةزانج  دعب   . بسانملا تقولا 
ءفدب ُترعش   . ریغصلا هتیب  يف  براقألاو  ءاقدصألا  نم  ددعو  رثكلا 

يف تدتعا  امدعب  بارطضالا  نم  ءيشبو   ، بایغلا ةبآكو   ، يضاملا
اّمم قمعأ  روعشلا  كلذ  ناك   . ًاّیتَفو اًقلغنم  اًملاع  نوتسنِرب 
ةایح يف  ءيطبلا  ّلوحتلا  يأ   ، ةعماجلا يف  ةداع  ينرواسي 

، نیغلاب اًصاخشأ  اوحبصأ  راغصلا  يئابسنأ  ّنأ  تفشتكا   . لایجألا
. ددج جاوزأ  ةلئاعلا  رھاصو   ، ددج لافطأ  دلُوو   ، يتالاخ تمرھو 
، ماعطلا ةفرغ  يف  توصلا  تاّربكم  نم  زاجلا  ىقیسوم  تحدص 

ّيوشملا محللا  نم  ةّنوكم   ، اھب اوؤاجو  ءّابحألا  اھّدعأ  ةبجو  انلوانتو 
دق هسفن  دياس  ثواس  نكل   . مالھلا ىولحو  ةنخاسلا  تالوكأملاو 

. اًمُدُق انب  ىضم  تقولا  ّنأ  ّالإ   ، اًملؤم كلذ  ناك   . لحر
نوتأي تاكرشلا  يف  فیظوتلا  ولوؤسم  ناك   ، ماع ّلك  عیبر  يف 
ىرت تنكف   . ّجرختلا كشو  ىلع  بّالط  نع  نیثحاب  نوتسنِرب  ىلإ 
زنیجلا نم  ليوارس  ءادترا  اوداتعا  نّمم  ةلیمز ) وأ   ) ًالیمز  ، ًالثم
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تّازب يف  ّيعماجلا  مرحلا  نوربعي   ، ةّبترم ریغ  ًاناصمقو  ةلھلھم 
تاحطان ىدحإ  يف  لمعلا   ، ّنھل وأ   ، مھل رِّدُق  هنأ  كردُتف  ةّملقم 

ناكف  ، ةعرسب ثدح  ّينھملا  زرفلا  اذھ   . نتاھنام يف  باحسلا 
نولحري نّويذیفنتلا  نوريدملاو   ، ءّابطألاو  ، نوماحملاو  ، دغلا ّویفرصم 

وأ ایلعلا  تاساردلا  دھعم  ىلإ  يأ   ، ةیلاتلا مھتھجو  ىلإ  رصبلا  حملب 
يتلا ىربكلا  تاكرشلا  ىدحإ  يف  حيرم  ّيفیظو  ٍبيردت  جمانرب 
اننیب نيرخآ  ةّمث  ّنأ  يف  ّكش  ال  . Fortune 500 ةحئال يف  رھظت 

وأ نونفلا  وأ  ةیبرتلا  لوقح  يف  مھيوھتست  يتلا  تاصاصتخالا  اوعبات 
، شیجلاب وأ   ،Peace Corps تاثعبب اوقحتلا  وأ   ، ّيحبرلا ریغ  لمعلا 
، يتایح ّملس  دوعصب  تكمھنا  دقف   . مھنم ّةلق  ّالإ  فرعأ  مل  يّننكل 

. ىلعألا ىلإ  اًمئاد  هّجتملاو  ّيلمعلاو  بلصلا  ّملسلا  كلذ 
ةعماجلا ّنأ  تكردأ  اّمبرل   ، رمألا يف  ریكّفتلل  ُتّفقوت  يّننأ  ول 

ّنأو  ، تاناحتمالاو تاساردلاو  تارضاحملا  نم  اھیف  امب   ، ينتكھنأ
، كلذ نم  ًالدبو  يّننكل   . يل ةدئاف  رثكأ  ناك  اّمبر  فلتخم  رمأب  مایقلا 

يتحورطأ تددعأو   ، قوقحلا ّةّیلك  ىلإ  لوخدلا  ناحتمال  ُتمّدقت 
يب ضرتفُي  امك  ّملسلا  نم  ةیلاتلا  ةجرّدلا  دوعصب  تممھو   ، ّجرختلل

قوقحلا تّاّیلك  لضفأ  ىلإ  باستنالل  تابلطب  ُتمّدقتف   ، لعفأ نأ 
. لیلحتلا ىلع  ةردق  تاذو  اًحومطو  ّةیكذ  يسفن  ُتيأر   . دالبلا يف 
عم ءاشعلا  ةدئام  ىلإ  ةبخاص  تاشاقن  ضوخ  ىلع  ُتأشن  امك 
يف لوصولاو  ةلأسم  ّيأ  ةشقانم  يتعاطتسا  يف  ناكف   ، ّيدلاو
اًقلطم مازھنالا  مدع  ىلع  يتردقب  ُترختفاو   ، اھرھوج ىلإ  اھلیلحت 

؟ نوماحملا اھنم  لبجُي  يتلا  ةنیطلا  يھ  كلت  تسیلأ   . عازن ّيأ  يف 
. هُتننظ ام  اذھ 

لب  ، هدحو قطنملا  نكي  مل  يعفاد  ّنأب  نآلا  فارتعالا  عیطتسأ 
، تمصب عتمتسأ  تنك  يتلوفط  يفف   . نيرخآلا اضر  لین  يف  ةبغرلا 
يف ٍقيدص  وأ  ٍراج  وأ  ٍذاتسأل  لوقأ  ّةرم  ّلك  هب  رعشأ  يذلا  ريدقتلاب 
ةبیبط حبصأ  نأ  ديرأ  يّننأ   ، يبور اھريدت  يتلا  ةسینكلا  ةقوج 

ام وھو   ، كلذب يشت  مھریباعت  تناك  زاتمم .»! رایخ  ةبیبط !  » . لافطأ
ةذتاسألاف  . هلاح ىلع  رمألا  ّلظ   ، تاونس دعب   . يندعسُي ناك 

نع يننولأسي  اوناك  ةفداصم  مھیقتلأ  تنك  نيذلا  سانلاو  براقألاو 
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ّةّیلك لوخد  ىلع  يمزع  ركذأ  تنك  امدنعو   ، ةلبقملا يتوطخ 
يننولباقي اوناك  اًقحال –  ّنیبت  امك  قوقحلل  درفراھ  ّةّیلك  قوقحلا – 

ّنأ عم   ، باجعإ ّطحم  ينلعج  ّةّیلكلا  يلوخد  ّدرجم   . ءانثلا نم  ضیفب 
ةحئال ىلع  تنك  امدعب  ةبوجعأب  ُتلّھأت  يّننأ  يھ  ةقیقحلا 
ُتكرت يّننأك  ّيلإ  سانلا  رظنو   . ّةّیلكلا تلخد  يّننكل   . راظتنالا

. ملاعلا يف  يتامصب 
ّهنظي امب  غلابلا  مامتھالا  يف  ّةیساسألا  ةلكشملا  يھ  هذھ  ّلعل 
يل قبس  ام  يأ  موسرملا –  قيّرطلا  ىلع  ِكعضي  وھف  نورخآلا :
نم ِكعنمي  ّهلعلو   . ًاليوط اًتقو  هب  ِكمزلُيو  زاتمملا –  رایخلاب  هتعن 
ام ّنأل   ، كلذ يف  ریكّفتلا  ّدرجم  ّىتح  وأ  كتایح  راسم  رییغت 

ِّكلعلو  . اًّدج اًفلكُم  ودبي  نيرخآلا  ريدقت  نم  هتراسخب  نيرماغتس 
نوناقلا نیسردت   ، ستسوشتاسام يف  ٍتاونس  ثالث  نیضمتس 

يف ّةیئاصقإلا  تاقافتالل  ّةیبسنلا  ايازملا  نیشقانتو   ، ّيروتسدلا
اًریثم ضعبلل  كلذ  ودبي  دق  نیح  يفو   . راكتحالا ةحفاكم  اياضق 
كلت لالخ  ِّكلعلو   . ِكیلإ ةبسنلاب  كلذك  سیل  ّهنأ  ّالإ   ، مامتھالل

مھنّیبحتو ٍصاخشأ  عم  ٍتاقادصب  نیطبترتس  ثالثلا  تاونسلا 
نوناقلا تادیقعت  ٍقدصب  مھيوھتست  نّمم   ، دبألا ىلإ  مھنیمرتحتو 
ّيقیقح فغشب  يرعشت  نلو   . تنأ كيوھتست  ال  اّھنكل   ، ةدماجلا

. فوّرظلا نم  ٍفرظ  ّيأ  يف  ِكلمع  يف  ينواھتت  نل  ِّكنكل   ، هوحن
ىلإ ّيدؤي  يذلا  دھجلا  ةدعاق  ىلع   ، اًمئاد ِتشع  امك  نیشیعتس 
نیكلمت ّكنأ  ّينظت  نأ  ىلإ  تازاجنإلا  قیقحت  نیلصاوتسو   ، ةجیتن

انأ لھ  ّمھألا : لاؤسلا  كلذ  يف  امب  اّھلك –  ةلئسألا  نع  ةبوجألا 
. ةرداق انأ   ، معن ؟  ةرداق

نيّدعتستو  . ّةیقیقح حبصت  تآفاكملا  ّنأ  كلذ  دعب  ثدحي  ام 
ةفیظو ّةرملا  هذھ  يھو   ، ّملسلا نم  ةیلاتلا  ةجردلا  ىلإ  ءاقترالل 

Sidley & ىعدت  ، وغاكیش يف  ةقومرم  ةاماحم  ةكرش  يفو  ٍبتارب 
يتلا ةنيدملا  ىلإو   ، هنم ِتأدب  يذلا  ناكملا  ىلإ  ِتدُع  دقل  . Austin
نیعبرألاو ةعباسلا  ةقّبطلا  يف  نیلمعت  نآلا  ِّكنأ  ریغ   ، اھیف ِتدلو 

هلخدم دنعو  ةعساو  ّةیلخاد  ةحاب  هل   ، ةنيدملا طسو  ىنبم  نم 
نم ةلفط  تنأو  ىنبملا  كلذ  برق  رورملا  ِتدتعا  دقل   . ةریبك ةتوحنم 
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ىلإ اھقيرط  يف  ةلفاحلا  بكرت  وغاكیشل  ّيبونجلا  بناجلا 
مھو سّانلا  يف  ةذفّانلا  نم  تمصب  ةقّدحم   ، ةيوناثلا ةسردملا 
ِتلمع  . مھنم ةدحاو  نآلا  ِتنأ  اھ   . مھفئاظو وحن  ةقلامعلاك  نوریسي 
ىلإ ًالوصو  ىنبملا  اذھ  ةھدر  يربعتل   ، ةلفاحلا كلت  ترداغو  ٍدھجب 
ىلإ ِتممضنا  دقل   . قلزني هنأكو  ودبیف   ، ديدش ٍتمصب  عفتري  دعصم 
نینجتو  . دِعاسم ِكيدل  تاب  نيرشعلاو  ةسماخلا  ّنس  يفو   . ةلیبقلا
لمعلا يف  ِكؤالمز   . امھتایح لاوط  ِكادلاو  هانج  اّمم  رثكأ  لاملا  نم 
میمصت نم  ةلذب  نيدترت   . ضیبلا نم  مھمظعمو  نوّملعتمو  نوبّذھم 

ىلإ ذیّبنلا  لیصوتل  ةكرش  تامدخ  نم  نيدیفتستو   ، ينامرأ
، قوقحلا ّةّیلك  ضورقل  ّةيرھشلا  تاعفدلا  نيدّدسُت   . لزانملا

ةقایللا نيرامت  ةسراممل  لمعلا  تقو  دعب  يدانلا  ىلإ  نیبھذتو 
.Saab زارطلا نم  ةرّایس  ِكسفنل  نيرتشت   ، ةرداق ِّكنألو   . ّةیندبلا
ِتنأف  . كلذك رمألا  ودبي  ال  ؟  لؤاستلا ىلإ  وعدي  ام  كانھ  لھ 
ةقث  ، ِكيدلاو ّبح  هّايإ –  ِتیطعُأ  ام  ّلك  ِتذخأ  دقل   . نآلا ةیماحم 
ةّمعلا ماعط  تابجو   ، يبورو دياس  ثواس  ىقیسوم   ، ِكتذتاسأ

ام ىلإ  كلذ  ّلك  ِتّلوَحو   ، يدناد اھّايإ  كنّقل  يتلا  تادرفملا   ، سیس
اياضق لیلحت  بناج  ىلإو   . لبجلا ِتّقلست  دقل   . نآلا هیلع  ِتنأ 
تتاب  ، ىربكلا تاكرّشلا  ةحلصمل  ةّدرجملا  ّةيركفلا  ّةیكلملا 

نم ديدجلا  لیجلا  فیقثت  ىلع  ةدعاسملا  نّمضتت  ِكتفیظو 
ِكلأسي  . مھفیظوت يف  ةسّسؤملا  ّركفت  نيذلا  بابّشلا  نیماحملا 

ٍتآ ّبردتم  ةياعرل  ِكدادعتسا  نع  ةسّسؤملا  يف  ّيسیئر  ٌكيرش 
ّكنكل  . ةّدعتسم ِتنأ   ، عّبطلاب لھس : باوجلاو   ، فیصلا لصف  لالخ 

. اھب ِتّھوفت  يتلا  ةطیسبلا  معن »  » ةملك ةیمھأ  كاذنیح  يكردت  مل 
ءيش  ، ةّمھملا كلت  كفیلكت  ةّركذم  لوصو  ةظحلو  ّهنأ  نیملعت  الو 

قالزنالاب ةنیتم  ةزیكر  تأدبو   ، كنایك قامعأ  يف  عّدصتي  أدب  دق  ام 
قوقح ِذیملتل   ، رخآ ٌمسا  ِكمسا  بناج  ىلإ  تابو   . ةعجر ریغ  ىلإ 
ِكلثم ةرشبلا  دوسأ  ّهنإ   . ّصاخلا هّملس  ّقلستب  لغشنمو  عمال 
ىوس  ، اًئیش نیملعت  ال  ِتنأف   ، كلذ ادع  امو   . درافراھ ةعماج  نمو 

! بيرغ ٍمسا  نم  هل  ايو   ، بسحف همسا 
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يبتكم يف  ُتسلج   . ّلوألا مویلا  يف  لوصولاب  امابوأ  كاراب  رّخأت 
رارغ ىلعف   . هرظتنأ الو  هرظتنأ   ، نیعبرألاو ةعباّسلا  ةقبطلا  يف 
لمعأ  ، ةلوغشم تنك  ىلوألا  مھتنس  يف  مھمظعم  يف  نیماحملا 
يَتبجو لوانتأ  ام  ًابلاغو   ،Sidley & Austin يف ةليوط  ٍتاعاس 

نم اًّقفدتم  ًالیس  مواقأ   ، يبتكم ىلإ  ةسلاج  ءاشعلاو  ءادغلا 
أرقأ تنك   . ةقّمنملاو ةقیقّدلا  نیماحملا  ةغلب  ةبوتكملا  قئاثولا 
كاذنآ تربتعا   . نيرخآلا تاِرّكذم  حّحصأو   ، تاِرّكذم بتكأو   ، تاِرّكذم
تاعماج ةغل   ، ّةیّماعلا وغاكیش  بونج  ةجھل  تاغل : ثالث  ُدیجأ  يّننأ 
تّفظُو  . اًضيأ نیماحملا  ةغلب  ُّملكتأ  انأ  اھو   ، ةیقارلا  Ivy League

يف ّةيركفلا  ّةیكلملاو  قيوّستلا  اياضقب  ىنعُي  لمع  قيرف  نمض 
لمعلا قرف  رئاس  نم  اًعادبإو  اًّررحت  رثكأ  َُربَتعُي  ناك  يذلاو   ، ةكرشلا
لاجم يف  اياضق  ًانایحأ  ّىلوتن  ّانك  اّننأل   ، ّنظأ ام  ىلع   ، ىرخألا
صوصن يف  ةقّمعتم  ةءارق  نّمضتي  يلمع  نم  ءزج  ناك   . نالعإلا

ةئیھ ریياعم  اھكاھتنا  مدع  نم  ّدكأتلل  ّةیعاذإلاو  ةزفلتملا  تاياعدلا 
نوؤّشلا ةعباتم  فرش  اًقحال  تحنُم  . FCC ّةیلاريدیفلا تالاّصتالا 

اًّررحت ىّمسُي  ام  اذھ   ، لجأ . ) Barney the Dinosaur لـ   ّةینوناقلا 
(. ةاماحم ةكرش  يف 

نّمضتي نكي  مل  كاذنآ  يلمع  نأ  ّيلإ  ةبسنلاب  ةلكشملا  تناك 
، نوسنبور لآ  نم  يّننأل   . نیّلكوملا عم  ّيلعفلا  يطاعتلا  نم  ریثكلا 
يبأ ّبحب  ةّرثأتم   ، ةریبكلا يتلئاع  بخص  طسو  ُتأشن  ينوكو 
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عم لعافتلا  عاونأ  نم  عون  ّيأ  ىلإ  ةّشطعتم  تنك   ، سانلل ّيزيرغلا 
، نيرول حزامأ  ُتنك   ، اذھ ةدحولاب  روعّشلا  ىلع  ّبلغتلل   . نيرخآلا

ةردقبو ةباعدلا  حورب  ّىلحتت  ّةیكریمأ  ّةیقيرفأ  ةأرما   ، يتدعاسم
جراخ سلجت   ، ةّدع تاونسب  ينربكت   ، رومألا میظنت  ىلع  ةریبك 
ّةینھم تاقالع  ّيدل  تناك   . ّةیفتاھلا يتاملاكم  ىلع  بیجتو  يبتكم 

عم ةشدردلل  ٍةصرف  ّيأ  ّنیحتأو   ، نیمرضخم نیماحم  عم  ّةّيدو 
، اًمومع مھتالاغشنا  يف  نیقراغ  اوناك  عیمجلا  ّنكل   . يئالمز
ىلإ يندیعُي  ناك  ام   ، ةقیقد ّيأ  ةعاضإ  مدع  ىلع  نیصيرحو 

. يتاّفلم عم  ًةدیحو  سلجأل  يبتكم 
، ام ناكم  يف  ًاّیعوبسأ  ةعاس  نیعبس  ةیضمت  نم  ّدب  ال  ناك  نإ 

ةلوقصملا هتلواط   ، دلجلا ّهیسركب   ، كلذل ذالملا  ّلكش  يبتكم  ّنإف 
ّةیبونجلا ةھجلا  ىلع  ّةلطملا  ةضيرعلا  هذفاونو   ، زوجلا بشخ  نم 

هتینبأب لامعألا  ّيح  فلخ   ، ىرأ نأ  يعسو  يف  ناكو   . ّةیقرشلا
يتلا نغیشیم  ةریحب  جاومأ   ، عافترالاو مجحلا  ثیح  نم  ةّعونتملا 
يرظن ُتھّجو  نإو   . اًفیص ةیھازلا  اھناولأب  ّةیعارشلا  براوقلا  اھألمت 

اًءزج ىرأف  ّةیئطاشلا  قيرطلا  ةعباتم  تعطتسا   ، ةّنیعم ٍةيواز  نم 
هراجشأو ةضفخنملا  هفوقسب   ، وغاكیشل ّيبونجلا  بناجلا  نم 

اًرياغم ناك  عقاولا  ّنكل   ، ةئداھو ةریغص  ودبت  تناك  يتلا   ، ةّقرفتملا
ّيبونجلا بناجلا  نم  ءازجأ  تتاب  دقف   . ةریثك تالاح  يف  اًمامت 

. تالئاعلا حوزن  رارمتساو  ّةيراجتلا  تاسّسؤملا  لافقإ  عم  ةروجھم 
موي تاذ  ّيعامتجالا  رارقتسالا  ترَّفو  يتلا  ذالوفلا  عناصم  تناكو 
رّمد يذلا  تارّدخملا  ءابو  ّنأ  امك   . نیّفظوملا فالآ  نع  ينغتست 

، كرويوینو تيورتيد  لثم  نكامأ  يف  ّةیكریمألا  ّةیقيرفألا  تاعمتجملا 
َتلتاقت دقف   . اًریثأت ّلقأ  نكي  مل  ثیح  وغاكیش  ىلإ  لوصولا  أدب 
نایتفلا تّدنجو   ، قوسلا نم  اھصصح  مساقت  ىلع  تاباصعلا 
هتروطخ مغر  ىلع  ناك  يذلا  رمألا   ، عراوّشلا يف  تارّدخملا  جيورتل 

يف مئارجلا  ةبسن  تأدبو   . ةسردملا ىلإ  باھّذلا  نع  مھینغي 
. ديزملاب ًةرذنم   ، عفترت ةنيدملا 

يك يفكي  امب  ّةیعقاو  ُتنك  يّننأ  ّالإ   ،Sidley يف اًّدیج  يبتار  ناك 
ّةّیلك يف  يّجرخت  دعبف   . نكسملا ىلع  قافنإلا  يف  فرسأ  ال 
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يذلا  ،South Shore ، ميدقلا ّيیح  يف  نكّسلا  ىلإ  ُتدع   ، قوقحلا
نكّسلل يادلاو  لقتنا   . تارّدخملاو تاباصعلا  نم  ًاّیبسن  ىًأنمب  ّلظ 
ةماقإلا ىلإ  يناوعدو   ، ّةیضرألا ةقبطلا  يف  يریتو  يبور  لزنم  يف 
ةقینأ ءاضیب  ةبنكب  اھنّتيز   . يتلوفط ُتیضمأ  ثیح   ، ایلعلا ةقّشلا  يف 

. كیتابلا بولسأب  ةموسرم  ةشمقأل  تاحول  ناردجلا  ىلع  ُتّقلعو 
ناك داكلاب  لاملا  نم  اًغلبم  ّيدلاو  يطعأ   ، رخآلاو نیحلا  نیب  ُتنكو 
دوجو مغر  ىلعو   . ریبك ّهنأ  ىلع  ّارصأ  امّھنكل  راجيإ  لدب  ربتعُي 
ةقبطلا خبطم  يف  ّرمأ  تنك  ام  ًابلاغ   ، يتّقشل ّصاخ  ٍلخدم 
ًةرشابم ّيدؤي  امھتقشل  ّيفلخلا  بابلا  ّنأل  ةھج  نم   . ىلفسلا

اًءزج اًمئاد  ىقبأسو  ُتنك  يّننأل  ةیناثلا  ةھجلا  نمو   ، بأرملا ىلإ 
كلت يأ   ، تحبصأ امب  يعاتمتسا  مغر  ىلعو   . نوسنبور ةلئاع  نم 

،Saab ةرّایس دوقتو  ّةزب  يدترت  يتلا  ّةلقتسملاو  ةفرتحملا  ّةباشلا 
. ةدیحو ءاقبلا  ببحأ  مل  يّننأ  ّالإ   ، نوكأ نأ  يف  اًمئاد  تملح  امك 
حابص امھتقناع  دق  تنك   . ًاّیموي ّيدلاو  ةرايزب  يسفن  نَّصحأ  تنك 

ةرّایسلا ةدایقو  تیبلا  نم  ةعرسم  جورخلا  لبق  يأ   ، مویلا كلذ 
. دّدحملا تقولا  يف  لصأو   . لمعلا ىلإ  لصأل  رطملا  نم  لباو  تحت 

. يتعاس ىلإ  ُترظن 
. نيرول ُتلأس  ؟  لّجرلا اذھل  رثأ  نم  لھ  – 

. ةعومسم ةدیھنتب  ينتباجأ   ، ّالك – 
يف رّخأتلا  نأ  ملعت  يھف   ، ةعتم رمألا  يف  تدجو  اّھنأ  اًحضاو  ناك 

. فرجعتلا نم  اًعون  هدجأو   ، ينونج ریثي  دیعاوملا 
دق وھف   . كاذنآ ةسّسؤملا  لخاد  ةلبلب  راثأ  دق  امابوأ  كاراب  ناك 
ال ةداعلا  يف  نحنو   ، قوقحلا ّةّیلك  يف  ىلوألا  هتنس  اًثيدح  ىھنأ 

تاعاشإلا ّنكل   . ةینّاثلا ةنّسلا  بّالط  ّالإ  ّةیفیصلا  فئاظولل  لبقتسن 
هتذاتسأ ّنأ  انفرعو   . ّيئانثتسالا صخشلاب  هتفصو  هنع  تجار  يتلا 

 – انتكرش ةرادإ  سلجم  يف  وضع  كيرش  ةنبا  يھو  درافراھ –  يف 
. ّةفاك مھتفرع  نيذلا  قوقحلا  بّالط  نیب  ةبھوم  رثكألا  ّهنأ  هنع  تلاق 
، ّهنأ نركذ   ، لمعلا ةلباقم  ءارجإل  ىتأ  نیح  هنيأر  تاریتركس  ّنأ  امك 

. ًاباّذج ًالجر  ناك   ، حضاولا هئاكذ  ىلإ  ةفاضإ 
نأ يفكي  ّهنأ  يتبرجت  ينتّملع  دقف   ، رمألا يف  ُتّككش  يننكل 
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. نونجلاب ضیبلا  باصي  ّىتح  ّةزب  ءاكذلا  طسوتم  دوسأ  لجر  يدتري 
هتروص ُتيأر  دق  ُتنك   . ةبلجلا هذھ  ّلك  قحتسي  كاراب  نأ  ّنظأ  مل 

اذھ ّلك  قحتست  اھتدجوف ال   ، ّةیفیصلا هتعبطب  نیّفظوملا  لیلد  يف 
هیلع ودبي   ، ةضيرع ةماستبا  يذ  لجرل  ةّئیس  ةءاضإب  ةروص   ، ءانثلا
هنأ هتریس  يف  ءاج   . رثأ ّيأ  ّيف  كرتت  مل  ةروص   ، ةنازرلا نم  ءيش 
الخ امو   . ّةیبذاجلا ضعب  هتنازر  ىلع  ىفضأ  ام   ، ياواھ يف  دولوم 
لبق تثدح  دق  ةدیحولا  ةأجافملا  تناك   . ءيش ينتفلي  مل   ، كلذ
ميدقتل هعم  ّةیمازلإ  ّةیفتاھ  ةملاكم  ُتيرجأ  امدنع   ، عیباسأ ةعضب 

نم رخآلا  فرطلا  ىلع  هتعمس  يذلا  توصلا  ينبجعأف   ، يسفن
هتروص عم  مجسني  ال  ّهنكل   ، اًریثم نوكي  داكي   ، ریھج ٌتوص  ّطخلا :

. قالطإلا ىلع 
يف لابقتسالا  بتكم  ىلإ  هلوصو  لبق  ىرخأ  قئاقد  رشع  ّترم 
امابوأ كاراب   . ةبنك ىلع  اًسلاج  هتدجوف   ، هتاقالمل تجرخ   . انتقبط

ينحفاصو  ، لجخب مستبا   . رطملا نم  ًالیلق  ّةلتبمو  ةنكاد  ّةزب  يف 
فحنأو لوطأ  ادبو   ، ةضيرع هتماستبا  تناك   . هرّخأت نع  رذتعي  وھو 

ّهنأب ىحوأ  امك   ، ًالوكأ اًصخش  نكي  مل  ّهنأ  حضاولا  نم   . هتّلیخت امم 
ّهنأ هیلع  دبي  مل   . اًقالطإ ّةیمّسرلا  سبالملا  ءادترا  ىلع  ٍداتعم  ریغ 
ربع هعم  ترس   . بتكملا ىلإ  هقبس  ةغبان  ىتفك  هتیص  ّنأ  فرعي 

ةاماحملا بتاكم  هب  ّعتمتت  ام  ىلإ  هّفرعأ   ، يبتكم وحن  تّارمملا 
زیھجت ةفرغك  ایجولونكتلا  لئاسو  نم  تاكرشلا  نیناوقب  ّةصتخملا 

يف انماظن  هل  حرشأو   ، ةوھقلا عنص  ةلآك   ، هیفرتلا لبسو   ، صوصنلا
مارتحالا نم  ریثكب  ّيلإ  يغصي  وھ  ناك   ، لمعلا تاعاس  لیجست 
يماحملا ىلإ  هتّملس   ، ةقیقد نيرشع  ىلاوح  دعب   . هابتنالاو

، فّیصلا لصف  لالخ  هلمع  ىلع  ًاّیلعف  فرشیس  يذلا  مرضخملا 
. يبتكم ىلإ  كلذ  دعب  ُتدعو 

يف ءادغلا  ىلإ  كاراب  ُتبحطصا   ، مویلا كلذ  نم  قحال  تقو  يف 
، انبتاكم ّمضي  يذلا  ىنبملا  نم  ىلوألا  ةقّبطلا  يف  ٍمخف  ٍمعطم 
ءادغ تابجو  نولوانتي  نيذفان  نیماحمو  نیقینأ  نّییفرصمب  ّجعي 
تازیم ىدحإ  تناك   . رخاف ءاشع  ةفلكت  اھتفلكت  يھاضت  ةظھاب 
رخاف ءادغ  لوانتو  بتكملا  نم  جورخلا  نّییفیصلا  نیّفظوملا  هیجوت 
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يتّمھم تناك   ، كاراب ةدشرم  يتفصب   . ةكرشلا باسح  ىلع 
نأ ىلع  صرحأو   ، ّةیعامتجا لصو  ةلصك  ّفرصتأ  نأ  ّةیساسألا 
، اھیلإ جاتحي  امدنع  ةحیصنلا  مّدقأ  نأو   ، هلمع يف  اًحاترم  نوكي 
ربكأ بُّرََقت  ّةیلمعل  ةيادب  كلت  تناك   . ربكأ ٍقيرف  نم  ٌءزج  هنأب  هرعشُأو 
ّنأ  ، ّةفاك نیّبردتملا  نیماحملا  عم  لاحلا  يھ  امك   ، هماھفإ اھتياغ 
يف هتداھش  لاني  امدنع  لماك  ماودب  ةفیظو  هحنمت  دق  ةكرشلا 

. نوناقلا
ناك  . داشرإلا نم  ریثكلا  ىلإ  جاتحي  كاراب ال  نأ  روفلا  ىلع  ُتكردأ 

. نيرشعلاو ةنمّاثلا  ّنس  نم  كاذنآ  برتقيو   ، تاونس ثالثب  ينربكي 
ةعماج نم  ةزاجإلا  هلین  دعب  ةّدع  تاونس  لمع   ، يسكع ىلعو 
هكاردإ ىدم  وھ  ينتفل  ام   . قوقحلا ّةّیلك  هلوخد  لبق   ، ایبمولوك

ناك دقو   ، ّكش ّيأ  هرواسي  نكي  مل   . هتایح هذخأتس  يذلا  ىحنملا 
يتریسمب ةنراقمو   . ىلوألا ةلھولل  كلذ  مھف  بعصلا  نم 

ىلإ نوتسنِرب  نم  میقتسملا  يراسمو   ، حاّجنلا وحن  ةطبضنملا 
كلس  ، نیعبرألاو ةعباسلا  ةقّبطلا  يف  يبتكم  ىلإ  ّمث   ، درافراھ
ءادغلا ءانثأ  ُتملع   . ةنيابتم ملاوع  نیب  اًّجرعتمو  ًاّیلاجترا  اًراسم  كاراب 

ّنس يف  اّجوزت   ، ساسنك نم  ءاضیب  ٍّمأو  دوسأ  ّينیك  ٍلجرل  نبا  هنأ 
أشنو ولولونوھ  يف  كاراب  دلُو   . ًاليوط امھجاوز  مدي  ملو  بابّشلا 
قلطي ّایسینودنإ  يف  هتلوفط  نم  ٍتاونس  عبرأ  ىضمأو   ، اھیف

، ّةيوناثلا ةلحرملا  ىھنأ  نأ  دعبو   . بدانجلا طقتليو  قرولا  تارئّاطلا 
ىضمأ ثیح   ، سولجنأ سول  يف   Occidental College ىلإ بستنا 
ةعماج ىلإ  كلذ  دعب  لقتنیل   ، ًاّیقیقح اًدھج  امھلالخ  لذبي  مل  نیماع 

نع نوكي  ام  دعبأ  لاق –  ام  قفو  هكولس –  ناك  ثیح   ، ایبمولوك
لالخ نتاھنام  يف  هتّيرحب  عتمتسي  ّيعماج  بلاط  كولس 
أرقي رشع  سداّسلا  نرقلا  يف  لابجلا  كاّسنك  شاع   . تّاینیناّمثلا
ةرذق ٍةّقش  يف  ّةیفسلفلاو  ّةیبدألا  لامعألا  نم  ةمخض  تاّدلجم 

. داحآلا مّايأ  موصيو  ةئيدر  دئاصق  ّفلؤيو  عراشلا 109،  يف 
، هیضام نم  اًصصق  رخآلل  يوري  ّانم  ّلك  حارو   ، رابخألا كلتل  انكحض 

نكلو  ، ًاّيّدج كاراب  ناك   . ةاماحملا لاجم  ىلإ  انبذج  ام  لوح  انثداحتو 
ناك  . هلقع ةحاجرو  قیقرلا  هبولسأب  زاتما   ، سفنلاب دادتعا  نود  نم 
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ةنيدمب ةّدیجلا  هتفرعمب  اًضيأ  ُتئجوف   . اًریثمو ًابيرغ  ًاطیلخ  كلذ 
. وغاكیش

ىصقأ يف  اًتقو  ىضمأ   Sidley يف هیقتلأ  صخش  ّلوأ  كاراب  ناك 
معاطملاو نیقّالحلا  نیكاكد  نیب   ، وغاكیشل يبونجلا  بناجلا 

لمع امك   . لیجنإلاب ریشبتلا  ىلع  دّدشت  يتلا  ءادوسلا  اياعرلاو 
نوؤشلا میظنت  ىلع  تاونس  ثالث  ةّدم  قوقحلا  ّةّیلكب  هقاحتلا  لبق 

، ةنسلا يف  رالود  فلأ  رشع  يَنثا  بتارب   ، ةنيدملا يف  ّةیلھألا 
تناك  . سئانكلا نم  اًفالتئا  ّمضت  ّةیحبر  ریغ  ّةیعمج  هب  تلّفكت 
لمع صرف  قلخو  ءایحألا  رامعإ  ةداعإ  يف  ةدعاسملا  هتّمھم 
هثلث امیف   ، طابحإلل ردصم  هیَثلث   » ّنأب لمعلا  كلذ  فصو  دقو   . ةديدج
ٍءاقلل طیطختلا  يف  عیباسأ  يضمي  ناك  دقف   ،« اضرلل ردصم  بسحف 
هدوھج تناك   . صاخشأ ةرشع  وحن  ىوس  هیلإ  يتأي  ال   ، ّيلھأ
ضیبلاو دوسلا  نم  ّداح  داقتناو   ، تاباقنلا ةداق  نم  ةيرخس  عضوم 

، تاراصتنالا ضعب  قیقحت  نم  اًّجردت  ّنكمت  هنكل   . ءاوس ّدح  ىلع 
ىلإ بستنا  ّهنأ  يل  حرشو   . ودبي ام  يف  هل  اًزّفحم  ناك  يذلا  رمألا 

ال ّيّدجلا  رییّغتلا  ّنأ  هل  رھظأ  يعامتجالا  لمعلا  ّنأل  قوقحلا  ّةّیلك 
ءاسرإ ّبلطتي  لب   ، بسحف نادیملا  يف  سانلا  دوھج  ىلع  رصتقي 

. كلذك ّةیموكح  تاءارجإو  ىوقأ  تاسایس 
ُتدجو  ، هلوصو تَقبس  يتلا  ةسامحلا  يتمواقم  مغر  ىلع 
اًصخش ناك   . هّتيّدجو هسفن  يف  هتقث  ببسب  كارابب  ةبجعم  يسفن 
ةدحاو ًّةرم  بغرأ  مل   ، كلذ عم   . هتقانأب ًابيرغو  ّيدیلقت  ریغو  اًشعنم 
ىلإ ةفاضإ   ، ةاماحملا ةكرش  يف  هتدِشرم  ُتنك   . هتدعاوم يف 
لمعلا يف  يكامھنال   ، ةقالع يف  لخدأ  ّالأ  تّررق  دق  تنك  يّننأ 
كاراب ّنأ  امك   . اھل بولطملا  دھجلا  صیصخت  ىلع  يتردق  مدعو 

ّيأ ىلع  ىضقو  يتظیفح  راثأ  ام   ، ةراجیس ءادغلا  ةياھن  يف  لعشأ 
. ًالصأ دِجُو  نإ  اذھ   ، هتدعاومب مامتھا 

. اًّدیج ًاّیفیص  ًاّبردتم  نوكیس  ّهنأ  يف  يسفن  ةرارق  يف  ُتّركف 
: نیتّورلا نم  عون  يف  انلخد   ، نییلاتلا نیعوبسألا  ىدم  ىلع 

يخرتسیل يبتكم  ىلإ  يتأي  كاراب  ناك   ، رّھظلا دعب  ةياھن  يفف 
ًانایحأ ُترعش  دقو   . نینس ذنم  ينفرعي  ّهنأك  يساركلا  دحأ  ىلع 
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اناّتیلقعو ًالھس  اننیب  حازملا  ناك   . نینس ذنم  ينفرعي  ًالعف  ّهنأب 
ّرتوتي امدنع  ةفطاخ  ّةیبناج  ٍتارظن  لدابتن  ّانكو   . نیتبراقتم
ءالمزلا يلدُي  نیح  وأ   ، سوھلا ةجرد  ىلإ  انب  نوطیحملا  صاخشألا 

ّمتي مل  ول  ّىتح  ًاّیلج  ادب  ام   . قایسلا جراخ  وأ  ةیلاعتم  ودبت  ٍتاقیلعتب 
نم رثكأ  ّمضي  يذلا  انبتكم  يفف   . يل خأ  ّهنأ  وھ  هیلإ  ّقرطتلا 

نّییكریمأ نّییقيرفأ  نیماحم  ةسمخ  ىوس  دجوي  ، ال  ٍماحم ةئمعبرأ 
. همھف لھسيو  ًاّیھدب  اننیب  براقتلا  ادب   ، كلذل  . لماك ٍماودب  نولمعي 
امك  ) ّيفیصلا ّبردتملل  ّةیطمنلا  ةروصلا  اًقلطم  كاراب  هبشي  مل 
ٍمومحم ٍلكشب  عفدنملا  يأ   ،Sidley يف (  نیتنس  لبق  انأ  تنك 

ضرع هیّقلت  لامتحا  نع  قلقب  ًالئاستم   ، تاقالع ةكبش  ريوطتل 
نیّمات حایتراو  ءودھب  ّلوجتي  كاراب  ناك   . ةقومرم ةكرش  يف  فیظوت 
لخاد هتعمس  تمانت   . هّتیبذاج داز  ام  وھو   ، ناكملا ءاجرأ  يف 

، ٍلاع ىًوتسم  ىلع  تاعامتجا  روضح  ىلإ  ىعدُي  تابو   ، ةكرشلا
تاذو  . شاّقنلا عضوم  اياضقلا  نم  ّيأ  لوح  يّأرلا  ءادبإ  هنم  َُبلطُيو 
ةمكوح لوح   ، ةحفص نیثالث  نم  ًةّركذم  َبتك   ، فیصلا ةيادب  يف  ٍموي 
ًةرھش اھبسكأ  ام   ، اھتجح ّةوقو  اھّتیلومشب  تَزَّیمت   ، تاكرشلا

. عیمجلا لاؤسلا  كاذ  ّریح  ؟  لّجرلا اذھ  ناك  نم   . لاحلا يف  ةعساو 
ةّركذملا عضي  وھو   ، موي تاذ  كاراب  يل  لاق   ،« ةخسن ِكل  ُترضحأ  »

. اًمستبم  ، يبتكم ىلع  ٍقفرب 
«. اھتءارق ىلإ  ّعلطتأ   » ، ّفلملا ذخآ  انأو  ُتبجأ   ،« اًركش »

. جرّدلا يف  اھتعضو   ، هترداغم دعب 
يناطعأ وھف   . كلذ فرع  ّهنأ  دقتعأ  ؟  ّطق اھأرقأ  مل  يّننأ  فرع  لھ 
نیتفلتخم نیتعومجم  يف  ّانك  نحنف   . ةباعدلا لیبس  ىلع  ةّركذملا 

قئاثوب ةلوغشم  تنك   . امھتاّمھم عطاقتت  الو   ، صاصتخالا ثیح  نم 
ّتب دقف   . ءيشب راھبنالا  ىلإ  ٍةجاحب  نكأ  ملو   ، يب ّةصاخ  ةریثك 
يف ًّةرم  اًعم  ءادغلا  لوانتن  ّانك   . حالس يَقیفرو   ، نیقيدص كارابو 

Sidley & Austin باسح ىلع   ، رثكأ ًانایحأو   ، ّلقألا يف  عوبسألا 
يّننأ ملع   . رخآلا نع  رثكأ  فرعي  ّانم  ٌّلك  تاب  اًئیشف  اًئیش   . اًعبط
ّةّیلك يف  يتايركذ  دعسأ  ّنأو   ، هسفن تیبلا  يف  ّيدلاوو  نكسأ 
بتكم يف  هب  ُتمق  يذلا  لمعلاب  َتطبترا  قوقحلل  درافراھ 
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تاّدلجم أرقي  ّهنأ  ُتملع  . Legal Aid Bureau ّةینوناقلا ةدعاسملا 
، ئطاش ىلع  علاطي  ّهنأك  ةعتمب  ّةیسایسلا  ةفسلفلا  بتك  نم 
. بتكلا ءارش  ىلع  لاملا  نم  هتزوح  يف  ىّقبتي  ام  ّلك  قفنُي  هنأو 
رفاس ّهنأو   ، اینیك يف  ریس  ثداحب  ّيفوت  هدلاو  ّنأ  ُتملع   ، اًضيأو

، ّةلسلا ةرك  ّبحي  هنأ  ُتملع  كلذك   . هنع ديزملا  ةفرعمل  كانھ  ىلإ 
نزحب ّيلإ  َثّدحتو   ، عوبسألا ةياھن  يف  ةليوط  ٍتاعاس  ضكري  ّهنأو 
تاریثك تایتف  َدعاو  ّهنأ  ُتملع  امك   . وھاوأ يف  هتلئاعو  هئاقدصأ  نع 

. ًاطبترم نكي  مل  كاذنآ  ّهنكل   ، يضاملا يف 
ُتنك ذإ   ، ریخألا ءزجلا  اذھ  ةجلاعم  يتعاطتسا  يف  ّنأ  تّركف 
مغرلا ىلع   . تاحجانلا تاوادوسلا  ءاسنلاب  وغاكیش  يف  ًةطاحم 

. ّيعامتجالا طالتخالا  ّبحأ  تنك   ، ّةینوثاراملا يلمع  تاعاس  نم 
، ّةيوناثلا ةسردملا  نم  ءاقدصأو   ،Sidley يف ءاقدصأ  ّيدل  ناك 
مھب ُتّفرعت  نيرخآو   ، ّةینھملا يتاقالع  لضفب  مھتبستكا  ءاقدصأو 
ةنيدملا يف  لمعيو   ، كاذنآ جاوزلا  ثيدح  ناك  يذلا   ، غيرك لالخ  نم 
عمتجن  ، نیسنجلا نم  اًحرم  اًقيرف  ّانك   . ّيفرصملا رامثتسالا  يف 
رابخأ لدابتنو  ةنيدملا  طسو  تاناحلا  ىدحإ  يف  عیطتسن  امدنع 

دق ُتنك   . عوبسألا ةياھن  يف  ةرخاف  ٍتابجو  لوانتن  امیف   ، اًضعب انضعب 
زَّیمم ٍصخشب  ِقتلأ  مل  يّننكل   ، قوقحلا ّةّیلك  يف  نّیباش  ُتدعاو 

. كلذب ًالصأ  ةّمتھم  نكأ  مل  يّننأ  امك   ، وغاكیش ىلإ  يتدوع  دعب 
ةيولوألا ّنأ  نیلَمتحملا  يدي  وبلاط  مھیف  نمب   ، عیمجلل ُتنلعأو 

نع نثحبي  تاریثك  تاقيدص  ّيدل  تناك   ، لباقملا يف   . يتنھمل
. مھندعاوي بابش 

تاعاسلا لالخ   ، كاراب ُتبَحطصا   ، ّةیفیصلا تایسمألا  ىدحإ  يف 
يف سأك  برشل   ، ةضّفخم تابورشملا  راعسأ  اھیف  نوكت  يتلا 
رابكل ّيمسر  ریغ  ّيرھش  ىقتلم  ةباثمب  تناك  ةنيدملا  طسو  ةناح 
يقتلأ تنك  ثیح   ، نیسنجلا نم  دوسلا  تاكرشلا  يّفظوم 
لمعلا بایث  لّدب  دق  كاراب  نأ  ُتظحال   . نایحألا بلغأ  يف  يئاقدصأ 
سبالم ةعومجم  نم  اّھنأ  تدب  نّاتكلا  نم  ءاضیب  ةرتس  ىدتراو 

.Miami Vice ةلسلس
نم مغرلا  ىلع   ، ًاّیلاثم اًكيرش  ربتعي  ناك  كاراب  ّنأ  هیف  ّكش  اّمم ال 
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، اًحجانو ًانّزتمو  اًمیسو  ناك  دقف   . سبالملا ءاقتنا  يف  بيرغلا  هقوذ 
؟ ةأرملا ثحبت  دق  اّمع   . اًفیطلو مامتھالل  اًریثمو  ًاّیضاير  ناك  امك 
. تاّدیسللو هل  عیمجلل –  ةمدخب  موقأ  يّننأ  ًةنّقیتم  ةناحلا  تلخد 
ذوفن تاذ   ، يفراعم نم  ةلیمج  ةأرما  هتَرصاح   ، ًابيرقت روفلا  ىلعو 
يھو ةعرسب  تَجھتبا  اھنأ  ُتظحال   . ّةیلاملا نوؤشلا  يف  لمعتو 
ًابارش يسفنل  ُتبلطف   ، ّروطتلا اذھ  يندعسأ   . كاراب ىلإ  ثّدحتت 

. ةناحلا نبُز  نیب  مھفرعأ  نيرخآ  صاخشأ  وحن  تھّجتاو 
ال ٌثيدح  ّهنأ  ادب  امل  اًریسأ  كاراب  ُتحمل   ، ةقیقد نيرشع  دعب 

ةرظنب ينامر   . هنم ربكألا  مسقلا  يھ  ّتلوت   ، ةأرملا عم  يھتني 
ذِقنُي هتكرتف  اًجضان  ًالجر  ناك  ّهنكل   . هذقني نّمع  ثحبي  ّهنأ  ينعت 

. هسفنب هسفن 
امدنع  ، يلاتلا مویلا  يف  يل  لاق  ؟»،  ينَتلأس اذام  نیملعت  لھ  »
ّبحأ ُتنك  اذإ  ينَتلأس   » . ًالوھذم لازي  ال  وھو   ، يبتكم ىلإ  ىتأ 

امھمالفأ اشقان  امّھنأ  لاقو  ينعأ .»  ... لیخلا ءاطتما   ، ءاطتمالا
. اًضيأ ٍّدیج  ٍوحن  ىلع  رِسي  مل  يذلا  رمألا   ، ةلّضفملا

مظعم ةردق  قوفت  ةجردب  اّمبر  نكلو   ، ًاّینالقع كاراب  ناك 
هل يتقيدص  مییقت  كلذ  ناك   ، ةبسانملل  ) هتاراجم ىلع  صاخشألا 
لالخ سأك  برشل  ًابسانم  ًالجر  نكي  مل  اًقحال .) انثداحت  امدنع 
ناك اّمبرو   ، ةضّفخم تابورشملا  راعسأ  اھیف  نوكت  يتلا  تاعاسلا 

نیلئافتم ٍصاخشأب  اًئیلم  يملاع  ناك   . لبق نم  كلذ  كردأ  نأ  ّيلع 
نوكلمي اوناك   . مھئاقتراب نیسووھمو   ، لمعلا يف  نيدھتجمو 

نع ثّدحتلا  يف  نوبغريو  ىلوألا  مھتویب  نورتشيو  ةديدج  ٍتارّایس 
كاراب اّمأ   . لمعلا تاعاس  دعب  ينیتراملا  سوؤك  نورقاعي  مھو  كلذ 
ةسایس لوح  ًالاقم  أرقي   ، اًدیحو هتایسمأ  ةیضمت  لّضفي  ناكف 

، ّةیلھألا نوؤشلا  میظنتب  ّمتھي  ناك  نیحو   . نُدُملا يف  ناكسإلا 
هل نووري  ءارقف  ٍسانأ  ىلإ  عامتسالا  يف  اًرھشأو  عیباسأ  ىضمأ 

مّدقتلا ناكمإ  ىلعو  لمألا  ىلع  هرارصإ  ّنأ  ظحالأ  تأدبو   . مھتاناعم
هیلإ لوصولا  بعصي  اّیلك  ٍفلتخم  ٍناكم  نم  ناعبني  ًاّیعامتجا 

. ةلوھسب
دقف  . اًحومجو اًّررحت  رثكأ  هلالخ  ناك  ىضم  ٍتقو  نع  ينربخأ 
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«. يراب  » بقل لمحي  هتایح  نم  ىلوألا  نيرشعلا  تاونسلا  ىضمأ 
ّةیناكربلا باضھلا  حوفس  قوف  ةشیشحلا  َنّخد   ، هتقھارم يفو 
ىقیسوم ىلإ  عمتسا   ،Occidental ةعماج يفو   . وھاوأ يف  رضُخلا 

نم ٍتقو  يف  ّهنكل  . Stones ـ   لاو  Hendrix ّبحأو  ، تّاینیعبسلا
هّتيوھو امابوأ –  نیسح  كاراب  همسا –  داعبأ  كردأ   ، تاقوألا

ناك  . ًاّیكریمأو ًاّیقيرفأو   ، دوسأو ضیبأ  ًالجر  ناك  دقل   . ةدّقعملا
ّيأو هلقع  ةحاجر  اًمامت  يعي  ناك  ّهنكل   ، عضاوتب شاعو  اًعضاوتم 
كلذ ذخأ  ّهنأ  اًحضاو  ناك   . همامأ هحتفتس  تازایتمالا  نم  بحر  ملاع 

، اًحزاممو اًحرم  نوكي  نأ  هناكمإ  يف  ناك   . ّدجلا لمحم  ىلع  ّهلك 
يف راس   . هنكسي يذلا  مازتلالا  ّسح  نع  ةلمنأ  دیق  دحي  مل  ّهنكل 
ّنأ هتفرع  ام  ّلك   . ّيدؤتس نيأ  ىلإ  ملعي  نأ  نود  نم  ٍثحب  ةلحر 

. رمخلا رقاعن  نحن  امیف  هتشقانم  نكمت  يذلا  رمألاب  سیل  كلذ 
، ةديدج ّةرم  ءاقدصألا  عم  سأك  برشل  ةصرفلا  تحنس  امدنعو 

. بتكملا يف  هتكرت 
رئاجسلا نالعشي  اناك   . نانّخدي يادلاو  ناك   ، ةلفط ُتنك  امدنع 

نع ناثداحتي  امھو  خبطملا  يف  امھسولج  ءانثأ  تایسمألا  يف 
، لّیللا يف  نوحصلا  لسغ  ءانثأ  نانّخدي  اناك   . لمعلا تّایموي 

نیَنّخدم انوكي  مل   . ّيقنلا ءاوھلا  اھنم  لخدیل  ًانایحأ  ةذفانلا  ناحتفيو 
رارضأ ثاحبألا  تّنیب  امدعب  ّىتح  كلذ  ىلع  ابأد  امّھنكل   ، نیھرش

. ةّحصلا ىلع  رئاجسلا 
رھاظتن ّانكف   . نونجلا ىلإ  غيركو  ينعفدي  هتّمرب  رمألا  ناك 
بيرختب انمق  ام  ًابلاغو   ، رئاجسلا نالعشي  اناك  امدنع  لاعسلاب 
اًقودنص غيركو  ُتبحس   ، انتلوفط يفو   . غبتلا بلع  نم  امھنوزخم 

، هیف ام  انفلتأو  فوّفرلا  دحأ  نم   Newport رئاجس نم  اًديدج 
باقعأ انسمغ   ، ةیناث ّةرمو   . خبطملا ضوح  يف  رئاجسلا  نيَرثعبم 

نع امھانثّدح   . ةبلعلا ىلإ  اھاندعأو  ّةراحلا  ةصلصلا  يف  رئاجسلا 
يف مالفألا  يف  اھاندھاش  يتلا  لاوھألا  انحرشو   ، ةئرلا ناطرس 
توملاو  ، محفلاك دوسلاو  ّةفاجلا  نینّخدملا  تائر  روصو   ، ةسردملا
رھزلا تائرلا  روص  امھانيرأ  لباقملا  يف   . نینخدملا رظتني  يذلا 
ًایفاكو ًاطیسب  اًحرط  كلذ  ناك   . نیخدتلاب ةّثولملا  ریغو  ةمیلسلاو 
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؟ ّئیسلا ّفرصتلا  مأ  ّدیجلا  ّفرصتلا  اًكبرم : ودبي  امھكولس  لعجل 
ام ّلك  كلذ  ناك   . امكلبقتسم ناعنصت  امتنأ  ؟  ضرملا مأ  ةّحصلا 
نع اعِلقُي  نأ  لبق  تاونس  تضم   ، كلذ عمو   . انادلاو هّايإ  انّملع 

. نیخّدتلا
يف يشملا  ءانثأو   ، ماعطلا دعب  يأ   ، ّيدلاوك نّخدي  كاراب  ناك 
ام ءيش  لعف  ىلإ  جاتحیف  ّرتوتلاب  رعشي  امدنع  وأ   ، ةنيدملا عراوش 
هیلع وھ  اّمم  اًعویش  رثكأ  نیخدتلا  ناك  ماعلا 1989،  يف   . هيدیب
تاعبت نع  ثاحبألا  تناكو   . ّةیمویلا ةایحلا  يف  اًجامدنا  رثكأو  مویلا 
معاطملا يف  نونّخدي  سّانلاو   ، ًاّیبسن ةديدج  ةیبلسلا  نیخدتلا 

ىلإو ّيلإ  ةبسنلابو   . مالفألا تدھاش  يّننكل   . تاراطملاو بتاكملاو 
. اًفرص ًاّیتاذ  اًریمدت  نیخدتلا  ناك   ، هتفرع لقاع  ٍصخش  ّيأ 

ًّةینبم تناك  انتقادصف   . عوضوملا اذھ  يف  ييأر  اًمامت  كاراب  َفرع 
. اھب عتمتسا  انیلك  ّنأ  ّنظأو   ، حوضولاو ةحارصلا  ىلع 

ّةيوفعب هتلأس  ؟  اذھك ًاّیبغ  اًئیش  كلثم  ّيكذ  ٌصخش  لعفي  اذامل  – 
انیھتنا نأ  دعب  ةراجیس  لعشي  هبقارأ  انأو   ، انئاقلل ّلوألا  مویلا  يف 

. اًقداص يلاؤس  ناك   . ءادغلا نم 
، لداجتن مل   . ّقح ىلع  يّننأب  اًفرتعم  هیفتك  ّزھب  ىفتكا  ّهنأ  ركذتأ 

يذلا دیحولا  ءيشلا  ناك  نیخدتلا   . ّىتح رمألا  يف  انشقانت  الو 
. لماكلاب قطنملا  نع  ّيلختلا  ىلإ  كاراب  عفدي 

اذإو  . ّریغتي أدب  اننیب  ٌءيش  ةّمث  ال،  مأ  كلذب  فارتعالا  ُتدرأ  ءاوس 
يسفن دجأ   ، يقتلن نأب  هلالخ  انتالاغشنا  انل  حمست  مل  موي  ّرم 

امدنع لمألا  ةبیخب  رعشأ  ّالئل  اًدھج  لذبأ  تنك   . هلعفي اّمع  لءاستأ 
نیح ةديدّشلا  ةسامحلاب  رعشأ  ّالئل  اًضيأو   ، يبتكم ىلإ  يتأي  ال 

ةنوفدمو ةرتتسم  تناك  اّھنكل   ، لجرلا وحن  رعاشم  ّيدل  تَمن   . يتأي
ناك  . امارد ّيأ  نع  اًدیعب  اًمُدُق  ّيضملا  يف  يتبغر  ءارو  اًقیمع 
حبصأل يقيرط  يف  تنكو   ، اًزاتمم ّينھملا  يئادأل  ّيونسلا  مییّقتلا 
ىلإ لصأ  نأ  لبق  اّمبرو   Sidley & Austin يف ةمھاسم  ةكيرش 
ُتنك ام  اذھ  وأ  هتّینمت –  ام  ّلك  كلذ  ناك   . نیثّالثلاو ةینّاثلا  رمع 

. هب يسفن  عانقإ  لواحأ 
. هلھاجتي نكي  ملف  وھ  اّمأ   ، اننیب ومني  ناك  ام  تلھاجت  ّيلعل 
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، مّايألا دحأ  رھظ  دعب  كاراب  يل  لاق   ، دعاوتن نأ  انیلع  ّنأ  دقتعأ  – 
. انماعط يھنن  نحنو 

يف هریكفت  ّدرجمل  ةمّدصلاب  ةرھاظتم  هتلأس  ؟  انأو َتنأ  ؟  اذام – 
يّننأ امك   ، دحأ ةدعاوم  ديرأ  ال  يّننأ  َكل  تلق   . لامتحالا كلذ 

. َكتدشرم
: لاقو  ، ةرخاس ًةكحض  قلطأ 

. اًّدج ةباّذج  ِّكنأ  امك   ، يتسیئر ِتسل  ِتنأ   ، اًئیش ينعي  اذھ ال  – 
ناك  . لماكلاب هھجو  ّيطغت  اّھنأ  ودبت  ةضيرع  كاراب  ةماستبا  تناك 
مّدق ةیلاتلا  مّايألا  لالخ   . قطنملاب اًّحلستمو  ّةقرلا  ةياغ  يف  ودبي 
ّلكو  ، نامغانتم نحنف   . دعاوتن نأ  ةرورض  يل  تبثیل  ةیفاكلا  ججحلا 
مدعب اًروف  انفرتعا  دق  اّننأ  امك   ، طبترم ریغ  انالكو   ، رخآلا كحضُي  ّانم 
ٍدحأ نم  ام  ّنأ  كاراب  ّدكأ   . هانیقتلا رخآ  ٍصخش  ّيأ  ةدعاومب  انمامتھا 

. ًاّیباجيإ اًرمأ  ربتعُي  اّمبر  كلذ  ّنإ  لب   ، اندعاوت اذإ  يلابیي  ةكرشلا  يف 
، مھباسحل لمعي  نأ  ةياّھنلا  يف  هنم  نوبلطیس  مّھنأ  ضرتفا  دقف 

. ةكرشلاب همازتلا  خیسرتل  ةصرف  يب  هتقالع  نوربتعیسو 
كسفن ُحدتمت  تنأ  تفضأو :  ، ةكحاض هُتلأس  ؟  معُط يّننأ  ينعتأ  – 

. اًریثك
تایلاعفلا نم  ةلسلس  ةكرشلا  تّمظن   ، فیصلا لالخ 

يف نوبغري  نّمم  ِبلُطو   ، اھیّفظومل ّةیھیفرتلا  تاعورشملاو 
تناك تابسانملا  كلت  ىدحإ   . مھءامسأ اولّجسي  نأ  ةكراشملا 
حرسم يف  ءاسؤبلا ) )  Les Misérables ناونعب اًّحرسم  اًضارعتسا 

، نیتركذت ىلع  لوصحلل  انیمسا  ُتلّجس   . بتكملا نم  ٍدیعب  ریغ 
كراشن نأ  انب  ضرتفُي  ناك   . هتدشرم ينوك  ًاّيداع  اًّفرصت  كلذ  ناكو 

نأ ىلع  صرحلا  يتّمھم  تضتقاو   ، ةكرشلا تاطاشن  يف  اًعم 
تناك كلت   . ّةیباجيإو ةحجان   Sidley & Austin يف هتبرجت  نوكت 

. اھتّمرب ةلأسملا 
ليوط موي  دعب  قھرم  انالكو   ، حرسملا يف  بنج  ىلإ  ًابنج  انسلج 
اننیعأ مامأ  تطسبناو   ، ءانغلا أدبو  ةراتسلا  تعفترا   . لمعلا نم 
ببسلا ّلعل  وأ   ، ةبیئك تنك  ّيلعل   . سيراب نع  ةنيزحو  ّةيدامر  ةروص 

ةعاس ُتیضمأ  يّننكل   ، اھسفن  Les Misérables ةیحرسم ناك 
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ةجرشحلا نم   ، يسنرفلا سؤبلا  نع  دھاشم  ةزجاع  هجاوأ 
ءاحنأ يف  نیيالملا  ناك   . عمقلاو ملظلاو   ، باصتغالاو رقفلاو   ، دویقلاو
يف ُتلملمت  يّننكل   ، ّةیئانغلا ّةیحرسملا  هذھ  نوقشعي  ملاعلا 
امدنع ينباتني  ٍباذعب  مھبم  روعش  نم  تالفإلا  لواحأ  انأو   ، يدعقم

. نّحللا ّرركت 
ةفطاخ ةرظن  ُتیقلأ   ، ةحارتسالا ءدبب  ًاناذيإ  راونألا  تئیضُأ  امدنع 
ىلع نميألا  هقفرمب  اًئّكتم   ، هدعقم يف  اًقراغ  هتيأر   . كاراب ىلع 

. ةضماغ هھجو  ریباعتو   ، هنیبج ىلع  هتبابسو   ، دنسملا
. هتلأس ؟  َكيأر ام  – 

: باجأو  ، ّةیبناج ةرظن  يوحن  ىقلأ 
؟ كلذك سیلأ   ، اًّدج ةئيدر  – 

. يروعش ينكراشي  ّهنأ  ّدرجم  حایترالاب  ترعش  دقو   ، ُتكحض
: ينلأسو  ، ّهیسرك يف  كاراب  لدتعا 

. فرصنن نأ  اننكمي  ؟  انھ نم  انجرخ  ول  اذام  – 
اذھ نم  نكأ  مل   . بورھلا ىلع  تمدقأ  امل  ّةيداعلا  فورظلا  يف 
نإ نّونظیس  امو   ، اًریبك اًمامتھا  يب  يئالمز  ءارآ  يلوأ  تنك   . عونلا
هتأدب ام  ءاھنإ  ىلع  صرحأ  تنك   ، ّماع ٍلكشبو   . نیغراف انيدعقم  اوأر 
ةلیل دسفأ  ةنيزحلا  رعاشملاب  لقثم  ضارعتسا  ّدرجم  ناك  ول  ّىتح 

. رھاظملا ىلع  ظافحلا  لجأ  نم  سؤبلا  تلّمحت   . ةلیمج ءاعبرأ 
. اًدبأ رھاظملاب  يلابُي  ٍصخش ال  ةقفرب  كاذنیح  تنك  يّننكل 

يف ةسامحب  نوثّدحتي  اوناك  نيذلا  لمعلا  ءالمزب  ءاقللا  انّبنجت 
هئامسب لیمج  ءاسم  ىلإ  حرسملا  جراخ  انّللستو   ، ةھدرلا

. كحّضلا ىلإ  كاراب  تعفد  رھاظ  حایترا  ةدیھنت  تقلطأ   . ّةیجسفنبلا
. هُتلأس ؟  نآلا بھذن  نيأ  – 

؟ اًسأك برشن  نأ  يف  كيأر  ام  – 
همّدقتأ انأو  يأ   ، اًمئاد لعفن  ّانك  امك  ةبيرق  ةناح  ىلإ  انیشم 

ةداع يھ  امك   ، ًايداھتم يشمي  نأ  ّبحي  كاراب  ناك   . ةدحاو ةوطخب 
نیح اًصوصخ   ، لاجعتسالا ىلع  هلمحي  ءيش  ال   ، ياواھ ءانبأ 
يف ّىتح  مزحب  يشمأ  ُتنكف  انأ  اّمأ   . لجعتسي نأ  هنم  بلطُي 

يسفن تعنقأ  يّننأ  ّركذتأ   . يتعرس مجل  نع  ةزجاع   ، ةحارلا تاقوأ 
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عامس عیطتسأل  يفكي  امب   ، بسحف ًالیلق  لّھمتلاب  ةلیللا  كلت  يف 
. لوقي ام  ّلك  عامسب  ةّمتھم  يّننأ  يل  حّضتي  أدب  ذإ   ، لوقي ناك  ام 
ىلع ةصيرح   ، ةيانعب يتایح  تینب  دق  تقولا  كلذ  ّىتح  تنك 

. اھطسبأ ّىتح  ءاطخألا  عیمج  ةجلاعمو  لیصافتلا  ّقدأب  مامتھالا 
ىلع ٍدھجب  ُتلمع  دقل   . ةمكحُم يماغيروألا  نم  ةعطق  عنصأ  يّننأك 
تیقب ام  اذإف   ، اًّدج ةقیقد  تناك  اّھنكل   . اھب ًةروخف  ُتنكو   ، اھعنص

اذإو  . ةبرطضمو ةقلق  يّننأ  فشتكأ  اّمبر   ، ّةيوطم ریغ  اھاياوز  ىدحإ 
يف يكوكش  نلعلا  ىلإ  رھظت  دقف   ، اھناكم نم  ىرخأ  ةيواز  تتلفأ 
يتلا اّھلك  ءایشألا  يفو  يرایتخا  ءلمب  هعبتأ  يذلا  ّينھملا  راسملا 
يصرح ببس  ناك  كلذ  ّنأ  نآلا  دقتعأ   . اھديرأ يّننأ  يسفنل  ُتلق 

. يملاع هلاخدإل  دادعتسالا  مدعب  يروعشو   ، يسفن نیصحت  ىلع 
. ءيش ّلكب  حیطت  نأب  ُدّدھت  ةیتاع  ٍحيرب  هبشأ  كاراب  ناك 

يتقفارم هناكمإ  يف  ناك  اذإ  اّمع  كاراب  ينلأس   ، نیموي وأ  ٍموي  دعب 
يف عوبسألا  كلذ  ةياھن  ماقت  نیّبردتملا  ءالمزلل  ءاوش  ةلفح  ىلإ 
ىلع ّةلطم  ةیقار  ةیحاض  يف   ، نیمرضخملا نیماحملا  دحأ  لزنم 

، كاذموي ًایفاص  ناك  سقطلا  ّنأ  ّركذتأ   . ةنيدملا لامش  ةریحبلا 
ةكرش ّتلوت   . ةيانعب اھبشع  ّزُج  ةقيدح  فرط  ىلع  ألألتت  ةریحبلاو 
تاّربكم نم  ىقیسوملا  تحدصو   ، ماعطلا ميدقت  يف  ّةصتخم 

كلذ ّزیمي  يذلا  عیفرلا  قوذلا  ىلع  نّووعدملا  ىنثأو   ، توصلا
دّسجيو شیعلا  دغرو  ءارثلاب  اًمعفم  ناكملا  ادب   . مخفلا لزنملا 

ّلك نم  لمعلا  ىلع  ّبكني  نیح  هقیقحت  ءرملا  عیطتسي  ام  حوضوب 
يف هديري  ام  نأشب  ًاّیلخاد  اًعارص  شیعي  كاراب  نأ  فرعأ  تنك   . هبلق
عم هتقالع  تناك   . ّينھملا هلبقتسم  هكلسیس  هاّجتا  ّيأو  هتایح 

. اھیلإ حمطي  ناك  الو   ، اًدبأ ةورثب  َظحي  مل  يلثم  وھف   ، ةبرطضم لاملا 
نأ يف  هتبغر  نم  ریثكب  ربكأ  اًّرثؤم  اًصخش  نوكي  نأ  يف  هتبغر  تناك 

. كلذ قیقحتل  ٍةقيرط  نع  ثحبلا  روط  يف  ناك  ّهنكل   ، ًاّینغ نوكي 
نیلّقنتم  ، اًعم ّهلك  تقولا  انیضمأ  اّننكل   ، نیبیبحك ةلفحلا  لخدن  مل 
رغربمھلا لكأنو  ةضانومیللاو  ةّعجلا  برشن   ، ءالّمزلا تاعومجم  نیب 

يقتلنو ًانایحأ  لصفنن  ّانك   . كیتسالب نوحص  يف  اطاطبلا  ةطلسو 
أدب  . ةلزاغملا هلدابأف  ءودھب  ينلزاغُي  ناك   . ًاّیعیبط رمألا  ادبو   ، اًدّدجم
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بعلملا يف  هتياّشمب  ریسي  كاراب  ُتيأرو   ، ّةلسلا ةرك  نوبعلي  لاجر 
، ةّدیج ةكرشلا  يف  نَم  عیمجب  كاراب  ةقالع  تناك   . مھیلإ ّمضنیل 
عم قّفتي  ناك  امك  ّنھئامسأب  ّةفاك  تاریتركسلا  بطاخي  نأ  داتعاو 

نیعفایلا ىلإ  نینيزرلاو  اًّنس  ربكألا  نیماحملا  نم   ، عیمجلا
، قئال لجر  ّهنإ   . كاذموي ّةلسلا  ةرك  نوبعلي  اوناك  نيذلا  نیحومطلا 

. رخآ ٍماحم  ىلإ  ةركلا  ّررمي  هدھاشأ  انأو   ، يسفن يف  ُتلق 
ّةيوناثلا ةسردملا  يف  ّةلسلا  ةرك  يف  ةریثك  تايرابم  يروضح  دعب 

حجن دقو   ، نيّدیجلا نیبعاللا  زییمت  يعسو  يف  تاب   ، ةعماجلاو
اًّكرحم  ، ّنفو ةقاشرب  ّةلسلا  ةرك  َبِعل  دقف   . اًروف ناحتمالا  يف  كاراب 

ناك  . لبق نم  اھظحالأ  مل  ًّةوق  اًرھظُمو  ةعرسب  فیّحنلا  همسج 
كانھ ُتفقو   . ياواھ نم  ةياّشم  لعتني  وھو  ّىتح  اًفیفخو  اًعيرس 

، تاحلاصلا تاجوزلا  ىدحإ  يل  هلوقت  ام  ىلإ  عامتسالاب  ُرھاظتأ 
لجر ىلوألا : ّةرملا  هب  ةذوخأم  تنك   . كاراب اقرافت  مل  ّينیع  نكل 

. اّھلك تافصلا  هیف  عمتجت  تفلم 
، ءاسملا لولح  عم  ةرّایسلاب  ةنيدملا  ىلإ  ةدوعلا  قيرط  يف 
/ زوّمت يف  ّانك   . ينجلاخي أدب  يذلا  قوشلا  نم  عون   ، ملألاب ُترعش 
/ بآ رھش  لالخ  ةكرشلا  كاراب  رداغي  نأ  ّعقوتملا  نمو   ، ویلوي
مل  ، ًاّيرھاظ  . هل ةایحلا  هّئبخت  ام  ىلإو  قوقحلا  ةّیلك  ىلإ   ، سطسغأ
تلیق يتلا  تارثرثلا  لدابتنو  انتداعك  حزمن  ّانك  دقف   ، ءيش ّریغتي 
ناك  . ّيرقفلا يدومع  يف  يرست  تأدب  ةرارح  ةّمث  ّنكل   . ةلفحلا يف 
ىلإ ئّكتملا  هقفرم  اًّدج –  ًاّيوق  يترّایس  يف  هدوجوب  يساسحإ 

Lake انكلس  . يدي نم  ةبرقم  ىلع  هتبكرو   ، طسولا يف  دنسملا 
ىلع نوضكري  صاخشأبو  تاجّاردلا  يبكارب  انررمو   ،Shore Drive
لعفل ٍةقيرط  نم  لھ   . ٍتمصب يسفن  ُلداجأ  انأو   ، ةاشملا تّارمم 

؟ ّينھملا يعضو  يف  ّرثؤي  دق  ىدم  ّيأ  ىلإ  ؟  ّيّدج ریغ  ٍلكشب  كلذ 
دق نَم   ، بسنألا ّفرصتلا  ّيلإ –  ةبسنلاب  اًحضاو  ءيش  ّيأ  نكي  مل 
يونأ ال  يّننأ  تكردأ  يّننكل  اًّقح –  ّمھي  ناك  نإو   ، رمألا فشتكي 

. رومألا حّضتت  ّىتح  راظتنالا 
قيدص نم  اھرجأتسا  ًةّقش   ،Hyde Park يف نكسي  كاراب  ناك 
ًاّیمتح اًئیش  ّنأك   ، اننیب ّرتوتلا  ّدتشا  ّيحلا  كلذ  ىلإ  انلصو  نیح   . هل
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ّيلعل ؟  كلذ ّلیختأ  ُتنك  لھ  وأ   . قّقحتي نأ  اًریخأ  كشوي  اًرّدقم  وأ 
ةقيدص ّدرجم  نآلا  يناري  حبصأو  لمألا  دقف  ّهلعل   . ةّدع ٍتّارم  هتددص 

دنع اھب  ّهلقت   Saab زارطلا نم  ةفَّیكم  ةرّایس  دوقت  ةاتف   ، ةصلخم
. ةجاحلا

راكفألاو  ، هیف نكسي  يذلا  ىنبملا  مامأ  ةرّایسلا  ُتفقوأ 
ّانم ّلكو   ، كابترا ةظحل  ّترم   . ينھذ يف  عراستت  لازت  ةشوشملا ال 
، يتیحان هسأرب  كاراب  لام   . هعادو ىلإ  رخآلا  ردابي  نأ  رظتني 

: ينلأسو
؟ تاجلثملا ضعب  لوانتن  لھ  – 

تّارملا ىدحإ  تناكو   ، انھ تأدب  ّةصقلا  نأ  ةظّحللا  كلت  يف  ُتفرع 
. بسحف شیعأ  نأو  ریكّفتلا  نع  ّفقوتأ  نأ  اھیف  ُتّررق  يتلا  ةلیلقلا 

ُترعش  . ّبِحُأ يتلا  ةنيدملا  يف  ةئفاد  ٍفیص  ةیسمأ  كلت  تناك 
ةّقش نم  بيرقلا  ىنبملا  يف  ناك   . يترشب ىلع  ءاوھلا  ةموعنب 
ىلإ انجرخو   ، تاّجلثملا انيرتشاف   ،Baskin-Robbins رجتم كاراب 

نیبراقتم انسلج   . هیف سلجن  ناكم  مع  نیَثحاب  رواجملا  فیصرلا 
، قّلطلا ءاوھلا  يف  ٍموي  دعب  نادیعس  امنإ  نیبعتم   ، ةعوفرم انبكرو 

كاراب ّلعل   . اھنابوذ قابتسا  لواحنو   ، ٍتمصو ٍةعرسب  انتاجلثم  لكأن 
دق يّننأ  يأ   ، يسولج ّةیعضو  يف  هب  رعش  وأ  يھجو  ىلع  كلذ  أرق 

. ةرطیسلا دقفأو  يخرتسا  تأدب 

. اًمستبم ةبارغب  ّيلإ  رظني  ناك 
. يَنلأس ،؟  ِكلیبقتب يل  نیحمست  لھ  – 

. اًحضاو تاب  ٍءيش  ّلك  ّنأب  ُترعشو   ، هوحن ُتلم   ، كاذنآ
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شامقب اًّدلجم  اًرتفد  تيرتشا   . يتاركذم ةباتك  فیصلا  كلذ  تأدب 
ةلواطلا ىلع  هتعضوو   ، ّةیناوجرأ روھز  هفالغ  ىلع  تمسُر   ، دوسأ

لمع تالحر  يف  بھذأ  امدنع  يعم  هذخآ  تنك   . يريرس برق 
ّلك ّىتح  الو   ، موي ّلك  بتكأ  نكأ  مل  . Sidney & Austin ةحلصمل
ىتمو  ، كلذب يتقو  يل  حمسي  امدنع  بسحف  بتكأ  تنك  عوبسأ :

نأ يناكمإ  يف  ناك   . ةّشوشملا يراكفأ  میظنتل  ةقاطلا  ّيدل  تّرفوت 
ًانایحأو  ، اًرھش رتفدلا  كرتأ  ّمث   ، دحاو عوبسأ  يف  راكفأ  عضب  بتكأ 
تناك  . ّيناطبتسالا عونلا  نم  يتعیبط  يف  نكأ  مل   . لوطأ ةّدم 

اھتبستكا ةداع  ؛  ّيلإ ةبسنلاب  لماكلاب  ًةديدج  يراكفأ  نيودت  ةبرجت 
جالع نم  اًعون  ةباتكلا  يف  ىري  يذلا  كاراب  نم   ، ّنظأ ام  يف   ، ًاّیئزج
ىلإ نیح  نم  هتاّركذم  بتكي  نأ  داتعاف   ، نھذلا ءافص  ىلإ  ّيدؤي 

. نینس لاوط  رخآ 
ةلطع ةیضمتل  درافراھ  ةعماج  نم  وغاكیش  ىلإ  كاراب  داع 
ةرشابم ءاج  لب   ، ّةرملا هذھ  هقيدص  لزنم  رجأتسي  مل  ّهنكل   . فیصلا

فیك  ، ًاّیلمع  ، ّملعتن نكن  مل   . دیلكوي ّةداج  يف  يتّقش  يف  ةماقإلل 
، اًضيأ يتلئاع  ىلإ  ّفرعت  كاراب  ّنإ  لب   ، بسحو ّيئانثك  اًعم  شیعن 
لیبق  ، يدلاو عم  ةضايرلا  نع  ثّدحتي  ناك   . ّةیمیمح رثكأ  ةروصب 
يتدلاو دعاسي  ناكو   . هایملا ريركت  ةأشنم  يف  هلمع  ىلإ  هھُّجوت 

اّمأ  . روعشلا اذھ  يندعسأ   . بأرملا نم  اھتايرتشم  لقن  يف  ًانایحأ 
يف  ، كراشي هلعج  ذإ   ، هتقيرط ىلع  كاراب  ّةیصخش  ّمیق  دقف   ، غيرك
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ةعومجم عم  ةمدتحم  ّةلس  ةرك  ةارابم  يف   ، عوبسألا ةياھن  ةلطع 
. ةعماجلا يف  نیقباسلا  نیبعاللا  نم  مھمظعمو   ، هئاقدصأ نم 
اًّمھم كارابب  غيرك  يأر  ناك   . يبلط ىلع  ءانب  كلذ  لعف  ّهنأ  عقاولاو 
لالخ اّمیس  ال   ، رشبلا ّمیقي  فیك  فرعي  يقیقشو   ، ّيلإ ةبسنلاب 

ةسالسب ّكرحتي  ّهنأ  يقیقش  ىأر   . رابتخالا يف  كاراب  حجن   . ةارابم
ّهنكل  ، ةحیحصلا تاريرمتلاب  موقي  ىتم  فرعيو   ، بعلملا ضرأ  ىلع 

. ةصرفلا هل  حنست  امدنع  ّةلسلا  ىلع  بيوصتلا  نع  ىناوتي  ، ال  اًضيأ
رقتفي ال  ّهنكل   ، ةركلاب رثأتسي  يذلا  عونلا  نم  سیل  وھ  : » غيرك لاق 

«. ةأرجلا ىلإ 
برق  ، ةنيدملا طسو  ةاماحم  ةكرش  يف  فیصلا  لالخ  كاراب  لمع 
بخُتنا ذإ   ، ةریصق تناك  وغاكیش  يف  هتماقإ  ةرتف  نكل   ،Sidley

ام  ، ةیلاتلا ّةیساردلا  ةنسلل   Harvard Law Review ّةلجمل اًريدم 
اھنم ّلك  ّمضي  دادعأ  ةینامث  رادصإ  نع  ًالوؤسم  حبصأ  ّهنأ  ينعي 
اًركاب جديربمك  ىلإ  ةدوعلا  هیلع  تّنیعتف   ، ًابيرقت ةحفص  ةئمثالث 
ةسفانم نع  ًةرابع  ّةلجملل  ريدم  رایتخا  ناك   . هلمع ةرشابمل 

نم تيوصتو  ٍمراص  قیقدت  ىلع  يوطنتو   . ماع ّلك  لصحت  ٍةسرش 
لغشي نمل  ًالئاھ  اًزاجنإ  ِربُتعا  دقو   . اھیف نيّررحملا  نم  ًابلاط  نینامث 

لصأ نم  ّيكریمأ  ّلوأ  اًضيأ  ناك  كاراب  ّنأ  نَّیبتو   . بصنملا اذھ 
، تاونس ثالثو  ةئم  ىلإ  دوعي  يذلا  ّةلجملا  خيرات  يف   ، ّيقيرفأ
يف ِركُذ  ّهنأ  ةجرد  ىلإ  هب  ناھتسي  ثدح ال  اذھو   . بصنملل بختنُي 
ًايدترم مستبي  وھو  كارابل  ةروصب  اًقفرم   ، زميات كرويوین  ةفیحص 

. ًالاشو اًفطعم 
يف هناكمإ  يف  ناك   . اًّمھم اًصخش  يقيدص  ناك   ، ىرخأ ةرابع  يف 

، ّهنكل  . ّةینوناق ةكرش  يف  ریبك  بتارب  ًالمع  دجي  نأ  ةلحرملا  كلت 
قوقحلا نوناق  لاجم  يف  لمعلا  يف  ّركفي  ناك   ، كلذ نع  اًضوع 

ىلإ كلذ  ّىدأ  ول  ّىتح   ، هتداھش ىلع  لوصحلا  دعب  ّةیندملا 
. ّيساردلا هضرق  دادس  نم  اھلالخ  ّنكمتیس  يتلا  ةّدملا  ةفعاضم 
ٍرثك وذح  وذحي  نأ  ىلع  هعّجشي  هلوح  نم  ّلك  ناك   ، عقاولا يفو 
يف لمع  بلطب  مّدقتيو   ، ّةلجملا يّررحم  نم   ، هوقبس نّمم 
رمألا رِعي  مل  كاراب  ّنكل   . ًانومضم ادب  هحاجنف  ؛  ایلعلا ةمكحملا 
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لوح باتك  فیلأت  يف  ّركفو   ، وغاكیش يف  شیعي  نأ  دارأ   . اًمامتھا
لمع ىلع  روثعلل  ططخي  ّهنأ  لاقو   ، اكریمأ يف  قرعلا  ةلأسم 
ضوخي نل  ّهنأ   ، حجرألا ىلع  ينعي  ناك  ام  وھو   . هَمِیق عم  مجسني 

ةقثب هتایح  ريدي  ناك  دقل   . تاكرشلا نوناق  لاجم  يف  لمعلا  رامغ 
. ينتلھذأ

، ةحارصب  ، نكلو  . ّكش ال  باجعإلل  ًاّطحم  تناك  ةقثلا  كلت  ّلك 
يتلا ةميزعلا  عم  ّفیكتأ  نأ  ّيلع  ناك   . كلذ عم  شياعتلا  اولِواح 
لوانتل اھعم  سلجأ   ، ريرسلا يف  اھعم  مانأ  كاراب –  اھكلتما 

اّھنأل لب   ، اًديدحت  ، اھب يھابتلا  لواحي  ناك  كاراب  ّنأل  سیل  روطفلا – 
رداق ّهنأب  ةركفلا  هذھ   ، كاراب ىدل  نیقیلا  اذھو   . ّةوقب ةرضاح  تناك 
عایضلا نم  ءيشب  رعشأ  ينالعج   ، ملاعلا يف  قرف  ثادحإ  ىلع 
يّدحتلا نم  اًعون  ّلكشي  فدھلا  وحن  هّعلطت  ناك   . هب ًةنراقم 

. يتاّعلطتل
، رتفدلا نم  ىلوألا  ةحفصلا  يف   . تاّركذملا ةركف  تءاج   ، انھ نم 
ىلإ ةيادب  ينتعد  يتلا  َبابسألا   ، قّمنم ّطخبو   ، لیصفتلاب تبتك 

: يتاّركذم ةباتك 
يذلا راسملا  نأشب  شيوشتلاو  كابترالاب  رعشأ   ، لّوألا ببسلا 

نأ يف  بغرأ  صاخشألا  نم  عون  ّيأ   . يتایح هذخّتت  نأ  ّدوأ 
؟ ملاعلا اذھ  يف  مھاسأ  نأ  ديرأ  فیك  ؟  نوكأ

رعشأو  ، اًيّدج ىًنحنم  ذخأت  كارابب  يتقالع   ، يناثلا ببسلا 
. ديرأ امو  يسفن  مھف  ىلإ  ةجاحب  يّننأب 

. اًدوقع يعم   ، راھزألاب ّنيزملا  فالغلا  وذ   ، ریغصلا رتفدلا  اذھ  ّلظ 
يف يسبالم  ةفرغ  يف  ّفر  ىلع  ّعبرت   . تلقتنا ثیح  يعم  لقتناو 
ىدحإ نم  اًریخأ  هتجرخأ  نأ  ىلإ  تاونس  ينامث  ضیبألا  تیبلا 
يتلا ّةباشلا  ةیماحملا  ىلإ  رثكأ  ّفرعتأل  ديدجلا  يلزنم  يف  بلعلا 
لواحأ تنك  ام  اًمامت  كردأو   ، مویلا روطسلا  كلت  أرقأ   . موي تاذ  اھتنك 

يل ةمیكح  ةدشرم  ّيأ  هلوقت  نأ  نكمي  ام  وھو  ؛  يسفنل هلوقأ  نأ 
ةبِسانم نكأ  مل   . ًةیماحم ينوك  تھرك   ، ًّالوأ ةطاسب : ّلكب   . ةرشابم
مغرلا ىلع   ، غارفلا نم  عونب  ينرعشي  ناك   . لمعلا نم  عونلا  اذھل 
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رظنلاب ًانزحم  اًرمأ  كلذب  فارتعالا  ناك   . هیف هتزرحأ  يذلا  حاجنلا  نم 
ّنإ  . اھیف يسفن  تقرغأ  يتلا  نويدلاو  هتلذب  يذلا  دھجلا  ىلإ 

يتجاحو  ، ًانایحأ رصبلا  يمعي  يذلا   ، ّقوفتلا وحن  ثیثحلا  يیعس 
ىلإ ّهبنتأ  ينالعج ال  هجو  لمكأ  ىلع  رومألاب  موقأ  نأ  ىلإ  ةّحلملا 

. أطخلا بردلا  ُتكلسف   ، تارّشؤملا
هحومطو قراخلا  هءاكذ  نكمي  صخش  ّبح  يف  ةقراغ  تنك   ، ًایناث

ّبقرتأ تنك   . يحومطو يئاكذ  امھتلي  نأ  تاظحللا  نم  ةظحل  يف 
يّتین يف  نكي  مل   . فراج رّایتب  هبشأ  تدب  يتلا  ةظحللا  كلت  ءيجم 
ّهبحأ تنكو   ، قدصب كارابب  ًةمزتلم  كاذنآ  تنك  اھراسم –  ىدافتأ  نأ 

. ّيمدق ىلع  تابثب  فقأ  نأ  ىلإ  ةّسام  ةجاحب  تنك  يّننكل  ّةوقب – 
ىندأ كلمأ  نكأ  مل  ٍتقو  يف   ، ةديدج ةنھم  نع  ثحبلا  ّيلع  ناك 

، ةساردلا ينس  لاوط   ، ّنكمتأ مل   . هب مایقلا  يف  بغرأ  اّمع  ةركف 
اھرامثتسا ةقيرط  يفو  ّةصاخلا  يتامامتھا  يف  ًاّيدج  ریكفتلا  نم 

دق  ، رمعلا لبتقم  يف  ّةباشك   ، نكأ مل   . ةمیق اذ  هدجأ  لمع  يف 
ةلیصح ناك  كاراب  جوضن  ّنأ  تكردأ   . ءيش ّيأ  فاشكتساب  تمق 

لبق هلمع  جاتنو   ، ّةیلھألا نوؤشلا  يف  اًقّسنم  لمعلا  نم  تاونس 
ةكرش يف  اًثحاب   ، َلامآلا ةّبیخم  اًمتح  تناك  ٍةنس  لاوطو   ، كلذ

. ةرشابم هّجرخت  دعب   ، نتاھنام يف   ، لامعألا لاجم  يف  ّةيراشتسا 
، ةفلتخم تّایفلخ  نم  ٍسانأ  ىلإ  ّفرعتو   ، رومألا ضعب  ربتخا  ناك 

ءانثألا كلت  يف  تنك  دقف   ، انأ اّمأ   . هتّايولوأ ديدحت  نم  ّنكمت  يلاتلاب 
ةدھاج ىعسأو  مارتحالاب  ىظحأ  نأ  ىلإ  قوتأ  تنك   . ّرثعتلا ىشخأ 
ىلإ ریكفت  نود  نم  تھّجتاف   ، يریتاوف اھب  دّدسأ  ةقيرط  داجيإ  ىلإ 

. نوناقلا ةسارد 
نيذھ ّةوق  تناك   . نازوس ترسخو  كاراب  تبسك   ، دحاو ماع  لالخ 
نازوس توم  ظقيأ   . ينزاوت دقفأ  يلعجب  ةلیفك   ، اًعم  ، نیثدحلا
ىلع ةجھبلا  نم  ديزملا  ءافضإ  يف  ةبغرلا  يسفن  يف  ئجافملا 
يف رارمتسالا  ىلع  ىوقأ  دعأ  مل   . ربكأ اًداعبأ  اھحنمو  يتایح 

، كاراب ىلإ  كلذ  يف  لضفلا  توزع   . اضرلاب يروعش  عم  شیعلا 
كانھ نكي  مل  ول  : » يتاركذم يف  تبتك   . هسفن تقولا  يف  هُتملو 
يل ّببسي  اّمعو  يعفاود  نع  رارمتساب  ينلأسي  يتایح  يف  لجر 
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«. ؟ يسفن ءاقلت  نم  كلذب  موقأس  تنك  لھف   ، ملألا
لھ  . اھكلتمأ يتلا  تاراھملا  يفو   ، هلعف نكمي  ام  يف  ًایلم  تّركف 
يف لھ  ؟  ةعماج يف  ّةيرادإ  ةلوؤسم  وأ  ؟  ةسِّردم نوكأ  نأ  يننكمي 
جمانرب ؟  ّيسردملا ماودلا  جراخ  تاطاشن  جمانرب  ةرادإ  يتعاطتسا 
ينریشت نم  بلطب  هتّمظن  يذلا  كاذ  نع  ّةیفرِح  رثكأ  ةخسن  ّلثمي 

ّةیحبر ریغ  ّةیعمج  وأ  ةسّسؤم  ةحلصمل  لمعأ  دق  ؟  نوتسنِرب يف 
روثعلاب يصرف  نع  تلءاست   . نیمورحملا لافطألا  ةدعاسمب  ّمتھت 

اًّزیح  ، هسفن تقولا  يف   ، يل كرتيو  يریكفت  لغشي  لمع  ىلع 
. لافطأ باجنإل  وأ   ، ّنفلاب عاتمتسالل  وأ   ، ّيّعوطتلا لمعلل  ًایفاك 

يّننأب رعشأ  نأ  يف   ، شیعأ نأ  يف   ، ةطاسب ّلكب   ، بغرأ تنك 
: يل ةّمھملا  ءایشألاب  ًةمئاق  تددعأ   . يسفن عم  ةمجسنم  ةناسنإ 
تنك يّننكل   . تاذلا ريدقتب  دوسلا  روعش   ، تاقھارملا لمح   ، میلعتلا
ةمئاق تددعأ   . ّلقأ ٍرجأ  يضاقت  ينعي  اًمازتلا  رثكأ  ًالمع  ّنأ  كردأ 
ّيلختلا دعب  ىّقبتي  ام  يأ   ، ّةیساسألا يتاقفن  تّمض  ّةیلمع  ةیناث 
لصحأ يذلا  رجألا  يل  هحیتي  ناك  يذلا  ّهفرملا  ةایحلا  طمن  نع 

، ذیبنلا ةمدخ  يف  كارتشالا  لثم  ءایشأ  –  Sidley يف هیلع 
ًاّيرھش رالود  ةئمتس  عفدأ  تنك   . ّيضايرلا يدانلا  يف  يّتيوضعو 
ًاطسق تارالود  ةعبسو  ةئمعبرأو   ، ةساردلا ضورق  ديدستل 
كانھو  ، نیمأتلاو زاغلاو  ماعطلل  مزاللا  غلبملا  ىلإ  ةفاضإ   ، ةرّایسلل
راجئتسال هیلإ  جاتحأ  دق   ، ًاّيرھش  ، ًابيرقت رالود  ةئمسمخ  غلبم  اًضيأ 

. ّيَدلاو لزنم  كرت  يف  تّركف  اذإ  لزنم 
ثحبأ تأدب   . اًضيأ ًالھس  نكي  مل  ّهنكل   ، ًالیحتسم رمألا  نكي  مل 

ّهنأ ّينم  اًّنظ   ، هیفرتلا نكامأ  نوناق  لاجم  يف  لمعلل  ٍصرف  نع 
ىوتسم يف  ریبك  ضافخنا  ىلإ  ّيدؤي  نلو   ، ًاّیلسم ًالاجم  نوكیس 

: اًّجردت خّسرتت  ةعانقب   ، يسفن ةرارق  يف   ، ُترعش يّننكل   . يلخد
لاقم لوح  ةظحالم   ، موي تاذ   ، تلّجس  . ةاماحملا ةلوازمل  قلخُأ  مل 
قاھرإلا رعاشم  نع  ثّدحتي  زميات  كرويوین  ةفیحص  يف  هتأرق 

، نّییكریمألا نیماحملا  طاسوأ  نیب  ةرشتنملا  ةساعتلاو  ّرتوتلاو 
!«. اًّقح طبحم  رمأ  اذھ   » يتاركذم يف  ُتبتك   . ءاسنلا ّةصاخب 

ةعاق لخاد  ُّدكأ  سطسغأ  / بآ رھش  نم  ةليوط  ةرتف  ُتیضمأ 
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ذإ  ، نطنشاو ةمصاعلا  قدانف  دحأ  يف   ، ةرجأتسم تاعامتجا 
، ّةیئاضق ىوعد  دادعإ  يف  ةدعاسملل   Sidley & Austin ينتلسرأ
Union Carbide ّةیئایمیكلا ةعانصلا  ةكرش  ّلثمي  بتكملا  ناك 

نطنشاو يف  تللظ   . اھلوصأ دحأ  عیب  نأشب  ةمكاحم  يف  ّةیملاعلا 
يّننأل  ، اھنم ریغص  ٍءزج  ىوس  َرأ  مل  يّننكل   ، ًابيرقت عیباسأ  ةثالث 
ضعب عم  ةعاقلا  كلت  يف  سولجلل   ، كاذنآ ّهلك  يتقو  تّسرك 
ّرقم نم  تنحُش  يتلا  تاّفلملا  قيدانص  حْتفو   ، بتكملا يف  يئالمز 

. تاحفصلا فولأ  ىلع  ةبوتكملا  قئاثولا  ةعجارمو   ، ةكرشلا
نودجي دق  نيذلا  صاخشألا  نم  يّننأ  دحأل  لَّیخُي  نأ  نكمي  ال 
عونلا نم  ّةیئایمیك  ّداوم  ةراجت  تادیقعت  يف  ّةیسفنلا  مھتحار 
لوازأ لازأ  تنك ال   . لصح ام  اذھ  ّنكل   ،urethane polyether polyol
اّتتش يلوح  ّةيدھشملا  رییغتو   ، لمعلا ّةیصوصخ  ّنكل   . ةاماحملا
عملت تأدب  يتلا  ةّمھملا  ةلئسألا  نع  ىضاغتأل  يفكي  امب  يریكفت 

. ينھذ يف 
ّنأ ينعي  ام   ، ةمكحملا جراخ  تّايوامیكلا  ّةیضق  تّيوس   ، اًریخأ

ةيوستلا كلت  تناك   . ىودج نود  نم  تيرجأ  ةریثك  قئاثو  ةعجارم 
فولأملا نمف  ؛  ةاماحملا لاجم  يف  ةّعقوتم  اّھنكل   ، َلامآلا ةّبیخم 

ءاسم تدع   . رمألا ةياھن  يف  دقعُت  ةمكاحم ال  لجأ  نم  ىوعد  ةئیھت 
يّننأ تّركذت  ذإ   ، بعرلاب روعش  ينّكلمت  دقو   . وغاكیش ىلإ  ةرئاطلاب 
كابرإلا ّةیبابض  ىلإو   ، ّيمویلا نیتورلا  ىلإ  ةدوعلا  كشو  ىلع  تنك 

. ينّكلمتي يذلا 
. اھتيؤر ّدرجم  ةحارلاب  ترعش   . ریھوأ راطم  يف  يّمأ  ينتلبقتسا 

ةدعاسم ًالماك  اًماود  لمعتو   ، تّاینیسمخلا علطم  يف  تناك 
نم ةعومجم  ّهنأب  ُهتَفصو   ، ةنيدملا طسو  يف  فرصم  يف  ّةيذیفنت 
ّنأل لاجملا  اذھ  وحن  اوھّجتا   ، مھبتاكم فلخ  نیسلاجلا  لاجرلا 

لّمحتت ملو   ، ّةيّدج ّةيوق  ًةأرما  تناك   . مھلبَق نّییفرصم  اوناك  مھءابآ 
. ةطیسبو ةیلمع  اھبایثو   ، ماودلا ىلع  اًریصق  اھرعش  ناك   . ةقامحلا

انتایح يف  لّخدتت  مل   . ءودھلاو ةءافكلاب  ىحوأ  اھلوح  ءيش  ّلك 
ناكمإب انراعشإ  يف  اّھبح  ّىلجت   . نیلفط ّانك  ذُم   ، غيركو انأ   ، ّةصاخلا
انراظتنا يف  اًمئاد  تناك   ، ةرئاطلا ّطحت  تناك  امدنع   . اھیلع دامتعالا 
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عبطلا اذھ   . اًزھاج اھماعط  ناك   ، عوجلاب انروعش  ىدلو   . راطملا يف 
هیلإ عرھأ  يذلا  َذالملا   ، ّيلإ ةبسنلاب  أجلملا  ناك  فیطللا  نزاوتملا 

. نامألا نع  اًثحب 
ًةدیھنت ُتقلطأ   ، ةنيدملا ىلإ  ةھّجتملا  ةرّایسلا  يف  ّانك  امنیب 

. ةقیمع
«. ؟ ریخب تنأ  لھ  : » يتدلاو ينتلأس 

. فرعأ ال  : » تلقو  ، عيرسلا قيرطلل  تفاخلا  ءوضلا  يف  اھیلإ  ترظن 
«. ... رمألا يف  ام  ّلك 

ةدیعس تسل  يّننأب  اھتربخأ   . اّھلك يرعاشم  اھل  تفشك   ، اذكھ
رعشأ يّننأ  تلقو   . اھترتخا يتلا  ةنھملا  يف  ّىتح  وأ   ، يلمع يف 
ديدشلا يقوتب   ، يقلقب اھتربخأ   . كلذ ةجیتن   ، ًالعف ةساعتلاب 

ىلإ اذھك  ٌرییغت  ّيدؤي  نأ  نم  يفوخبو   ، ّيرذج رییغت  ثادحإل 
ُتقلطأ  . ّةیقیقح يرعاشم  تناك   . يلخد نم  ریبك  ءزج  نم  ينامرح 

يف ةدیعس  تسل  يّننأب  رعشأ  : » ةياھنلا يف  تلقو   ، ىرخأ ةدیھنت 
«. يتایح

، تناك يتلا  يتدلاو  ىلع  اذھ  يمالك  عقو  ىدم  اًمامت  نآلا  كردأ 
اًساسأ اھب  ْتقحتلا  ٍةفیظو  يف  تاونس  عست  ذنم  لمعت   ، كاذتقو
اھعاطقنا نم  تاونس  دعب  كلذ   . يتسارد فیلاكت  يف  ةمھاسملل 

، يتابجو وھطلو   ، ّةیسردملا يبایث  ةطایخل  ّغرفتتل  لمعلا  نع 
يف ًاّیموي  تاعاس  ينامث  يضمي  ناك  يذلا  يدلاو  بایث  لیسغلو 
ٍجازم يف  يتدلاو  نكت  مل   . هترسأ لیعي  يكل   ، هایملا ريركت  لمعم 
يتلا يھو   ، اھحرطأ يتلا  ّةيدوجولا  ةلئسألا  مّھفتت  نأب  اھل  حمسي 
يتلا يتدلاو   . راطملا نم  ينرضحت  يك  ةعاس  ةّدم  ةرّایسلا  تداق 
يتلاو  ، لباقم نود  نم  اھلزنم  نم  ایلعلا  ةقبطلا  يف  میقأ  ينعدت 

يف يدلاو  دعاست  يكل  حابص  ّلك  رجف  قیفتست  نأ  اھیلع  ّنیعتي 
. هلمع ىلإ  باھذلل  دادعتسالا 

ّدرجم  ، اھیلإ ةبسنلاب   ، ناك ةداعسلا  عوضوم  ّنأ  يف  كش  نم  ام 
تاونسلا لاوط   ، ّيَدلاو ّنأ  دقتعأ  الو   . ءايرثألا لاب  يف  رطخت  ةركف 

ّةرم ولو  عوضوملا  اذھ  يف  اثحب  دق   ، اًعم اھاشاع  يتلا  نیثالثلا 
. ةدحاو
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يقلي يذلا  عونلا  نم  نكت  مل  يھف   . كلذ ىلع  يتدلاو  ينملت  مل 
ّلك تمصب  تمعد  لب   . اھلذب يتلا  تایحضتلاب  حّجبتي  وأ  تارضاحملا 
، ّةیبناج ّمكھت  ةرظن  ّيلع  تقلأ   ، مویلا كلذ  يف   ، اّھنكل  . هُتذّختا رایخ 
مث  ، اّنیح وحن  ةھّجتم  عيرسلا  قيرطلا  نم  جرختل  ةراشإلا  تءاضأ 
وھ يباوج  ّنإف   ، ييأر ينتلأس  اذإ  : » تلاقو  ، ةفیفخ ةكحض  تقلطأ 

«. كتداعسب يّركف  ّمث   ، ًّالوأ لاملا  يبسكا 
ّةتسلا رھشألا  تیضمأ   . اھلھاجتن قئاقحو  اھھجاون  قئاقح  كانھ 
رییغت ّيأب  مایقلا  نود  نم  يسفن  َنیكمت   ، ءودھب لواحأ  ةیلاتلا 

نع نیلوؤسملا  ءاكرشلا  لباقأ  تنك   ، يلمع يفو   . ئجافم
. ٍّدحت ىلع  يوطنت  ّةیفاضإ  تاّمھم  يفیلكت  مھنم  بلطأل  يمسق 
امب  ، ّةیّمھأ رثكأ  اھتربتعا  يتلا  تاعورشملا  ىلع  زیكرتلا  تلواح 
اًّعونت رثكأ  ةديدج  ٍةعومجم  فیظوت  لیبس  يف  يدوھج  كلذ  يف 
يّننكل  . فیصلا ةلطع  لالخ  نولمعي  نيذلا  نیّبردتملا  نیماحملا  نم 

ّلك لذبأو   . فحصلا يف  فیظوتلا  تانالعإ  عجارأ   ، تقولا لاوط  تنك 
. نیماحملا ریغ  نم  ٍرثك  صاخشأب  يتالص  ّززعأ  يكل  يعسو  يف  ام 

ينرعشي ّلح  داجيإ  نم  نكّمتأس   ، ىرخأب وأ  ةقيرطب   ، يّننأ تّروصت 
. اضرلاب

نع زجعلاب  رعشأ  تأدب   ، دیلكوي ّةداج  يف   ، ّيَدلاو لزنم  يف 
، حضاو ببس  نود  نم  ّمروتت  يدلاو  امدق  تأدب   . ديدج عقاو  ةھجاوم 
تنك ّةرم  ّلك  يفو   . ًابيرغ ًالكش  تذّختا  ةنكاد  عقب  هترشب  ّتطغو 

. هتاذ رارصإلابو   ، هسفن ّدرلا  ينیتأي  ناك   ، هلاوحأ نع  هلأسأ 
. لاؤسلل ٍعاد  نم  كانھ  نكي  مل  ّهنأك   ،« ةّدیج يلاوحأ  : » لوقي ناك 

. عوضوملا ّریغي  ّمث  نمو 
ىلع موي  ّلك  ظقیتسأ  تنك   . وغاكیش يف  ّلح  دق  ءاتشلا  ناك 
يف مھتارّایس  تاھجاو  نع  دیلجلا  نوليزي  مھو   ، ناریجلا تاوصأ 
ودبت سمشلا  تناك   . مكارتي جلثلاو  ّدتشت  حاّيرلا  تذخأ   . عراشلا

ةعباسلا ةقبطلا  يف   ، يبتكم ةذفان  نم  تللطأ   . ةنھاو ةبحاش 
، ناغیشیم ةریحب  وسكي  يذلا  ّيدامرلا  دیلجلا  ىلع   ، نیعبرألاو

ترظتناو ةكیمس  اًفوص  ًابایث  تيدترا   . ّةیصاصرلا ءامسلا  ىلعو 
،Midwest ـ   لا يف  ءاتشلا  ناك   ، اًقباس ُتركذ  امكو   . جلثلا نابوذ 
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، ریط ةديرغت  راظتنا   ، سقطلا نّسحت  راظتنا  ؛  راظتنالا ىلع  اًنيرمت 
رایخ ال   . جلثلا تاقبط  ربع  اھقيرط  ّقشت  ّةیناوجرأ  ةرھز  ّلوأ  راظتنا 

. كتايونعم عفرت  نأ  ىوس   ، ءاتشلا ةرتف  لاوط 
ًانایحأ يتأي  غيرك  ناك   . حرملا فیطللا  هجازم  يدلاو  دقفي  مل 

يف امك   ، كحضنو ةدئاملا  لوح  سلجن  ّانكو   . انعم ءاشعلا  لوانتل 
تّمضنا  ، غيرك ةجوز   ، سیناج ّنأ  وھ  دیحولا  قرافلا   ، ةقباسلا مّايألا 
تالاّصتالا لاجم  يف  ةّللحم  لمعت   ، حومطو ةحرف  ةأرما  يھو   . انیلإ

ّةفاك صاخشألا  نأش   ، يدلاوب تنتُتفا  دقو   ، ةنيدملا طسو  يف 
يف ّجرخت  نم  ةیصخش  دّسجي  ناك  دقف   ، غيرك اّمأ   . هوفرع نيذلا 
لینل رّضحي  ناك   . ةنيدملا يف  لمعلا  لاجم  يف  طرخنیل  نوتسنِرب 
فرصم ريدمل  ًابئان  لمعيو   ، لامعألا ةرادإ  يف  ریتسجاملا  ةداھش 

.Hyde Park يف ةّقش  ءارش  نم  سیناج  عم  نكمتو   . لاتننیتنوك
ةرّایسب ءاشعلا  تالفح  داتريو   ، ةقینألا تالذبلا  يدتري  غيرك  راص 

مل اذامل  وھ   ، هلھجأ تنك  ام   ، نكلو  . ءارمح  Turbo 944 شروب
ةمزأ يناعي   ، يلثم  ، غيرك ناك  دقف   . ةداعسلاب كلذ  ّلك  هرعشي 
ةباجإلا لواحي  ناك   ، تلت يتلا  تاونسلا  لالخو   . ءطبب هلخاد  لعافتت 

يتلا بساكملا  تناك  اذإ  اّمعو   ، هلمع داعبأب  ّقلعتت  تالؤاست  نع 
يتلا بساكملا  يھ   ، اھلین ىلإ  يعسلا  ىلع  مغرم  ّهنأب  رعشي 
هزجنأ امب  يدلاو  ةداعس  ىدم  ملعن  ّانك  اّننأ  امبو   . ًالعف اھب  ملحي 
مدع رعاشم  ىلإ   ، ءاشعلا تابجو  لالخ   ، ّانم ّيأ  ّقرطتي  مل   ، هادلو

. اھب رعشن  انك  يتلا  اضرلا 
ٍةرظنب هقمري  ناك   ، ةرايزلا ةياھن  يف  يدلاو  ّعدوي  غيرك  ناك  امدنعو 

نم ءيشب  يدلاو  هبیجیل   ، هتّحص لوح  هتاذ  لاؤسلا  حرطيو   . ةقلق
«. ةّدیج يلاوحأ  : » ةجھبلا

انیلإ ىحوأ  دق   ، دقتعأ ام  قفو   ، كلذ ّنأل   ، لوقي ام  قّدصن  ّانك 
، يدلاو ّنكمت   . رارقتسالاب روعشلا  كلذ  بحن  ّانكو   ، رارقتسالاب
اًمئاد ّنكمتو  دّدعتملا  ّبلصتلا  ءاد  عم  شياعتلا  نم   ، تاونس لالخ 
هعضو ناك  نإو  ّىتح   ، كلذب يفتكن  انكو   . مارُي ام  ىلع  ودبي  نأ  نم 

لاز ام  ّهنأل  هعضو  ىلإ  نّینئمطم  ّانك   . حضاو ٍلكشب  روھدتي  ّيّحصلا 
اّننأل هعضو  ىلإ  نّینئمطم  ّانك   ، لمعلا ىلإ  بھذیل  موي  ّلك  ظقیتسي 
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ّانكو  ، مویلا كلذ  يف  محللا  فیغر  نم  ىرخأ  ةعطق  لوانتي  هانيأر 
. هیمدق يف  رظنلا  معنن  اّننأل ال   ، ّةصاخ ةروصب  هعضو  ىلإ  نّینئمطم 
ببس نع  اھتلأسو   ، ّرتوتلا اھباش  يتدلاو  عم  ةّدع  ثيداحأ  تيرجأ 

تملستسا دق   ، يلثم  ، تناك اّھنكل   . بیبط ىلإ  يدلاو  باھذ  مدع 
ىلإ ةبسنلابف   . تلشفو  ، ةریثك تّارم  كلذ  ىلإ  هتّھبن  نأ  دعب 
يغبني  ، يلاتلاب  ، ّدیج ربخ  ّيأ  اًموي  ءابطألا  لمحي  مل   ، يدلاو
اًمامت ىدافتي  ناك  ّهنأ  ّالإ   ، مالكلا ّبحي  ّهنأ  مغر  ىلعو   . مھّبنجت

ناك امك   . هسفن عم  ًالھاست  كلذ  ربتعي  ناك   . هتالكشم نع  ثيدحلا 
هیمدق ةلكشم  ةجلاعملو   . ّةصاخلا هتقيرطب  رمألا  ّربدت  يف  بغري 

يذ ءاذح  ءارش   ، ةطاسب ّلكبو   ، يتدلاو نم  بلط   ، نیتّمروتملا
. لمعلا لالخ  هلعتني  ربكأ  ساقم 

اًءزجو  ، رياني / يناثلا نوناك  رھش  لاوط  بیبطلا  ةرايز  قزأم  ّرمتسا 
ةرتفلا كلت  لالخ  يدلاو  ناك   . ماعلا كلذ  نم  رياربف  / طابش رھش  نم 
ّلوجتلل موینیمولألا  نم  ّيعابر  زّاكعب  اًنیعتسم   ، ملأو ءطبب  ّكرحتي 

أدب  . هسافنأ طاقتلال  رخآ  ىلإ  نیح  نم  اًّفقوتم   ، لزنملا ءاجرأ  يف 
، ماّمحلا ىلإ  هريرس  نم  لاقتنالل  حابصلا  يف  ًاليوط  اًتقو  قرغتسي 

ثالث لزنیل  ّيفلخلا  بابلا  ىلإ  ّمث   ، خبطملا ىلإ  ماّمحلا  نمو 
ىلعو  . هلمع ناكم  ىلإ  هترّایس  دوقي  ّمث  نمو   ، بأرملا وحن  تاجرد 
ىلع رومألا  ّنأ  ىلع  ّرصأ  ّهنأ  ّالإ   ، لزنملا يف  ثدحي  ناك  ام  ّلك  مغر 
اًّكرحم ةّدوزم  ةجّالز  مدختسي  ناك   . هایملا ريركت  ةأشنم  يف  ماري  ام 

يف هنع  ءانغتسالا  نكمي  ال  ّهنأب  رخافتيو   ، تاناّخسلا نیب  لّقنتلل 
اذإو ةدحاو ! ّةرم  ّبیغتي  مل   ، ةنس نيرشعو  ّتس  لاوطف   . لمعلا
ناك  ، بولطملا ّدحلا  تاناّخسلا  دحأ  ةرارح  ةجرد  تزواجتو  ثدح 

نوكلتمي نّمم  لاّمعلا  نم  ةلیلق  ةّلق  نم  دحاو  ّهنأ  يعّدي  يدلاو 
، ّهنإ لب   . ةعارببو ةعرسب  ةثراكلا  باعیتسا  نم  مھّنكمت  ةیفاك  ةربخ 

نیحّشرملا نیب  اًریخأ  همسا  جردأ   ، لؤافتلاب هروعش  نع  ریبعت  يفو 
. ةیقرتلل

ّانك امو   ، يدلاو هب  انربخي  ام  نیب  ّقفون  نأ   ، يتدلاوو انأ   ، تلواح
يضمي ناك   . رثكأف رثكأ  هیلع  بعصت  رومألا  تأدب   . نیعلا ّمأب  هارن 

ةرك تايرابم  ةدھاشم  يف  ًءاسم  لزنملا  يف  ًابيرقت  ّهلك  هتقو 
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هدعقم ىلع  سلاج  وھو   ، زافلتلا ةشاش  ىلع  يكوھلاو  ّةلسلا 
انظحال  ، هیمدق ىلإ  ةفاضإف   . اًكھنم ادبو  فعضلا  هب  ّدبتسا  دقو 

. هتوص يف  ةفیفخ  ةجرشح  هل  بَّبس   ، هقنع يف  رخآ  ٍمرو  روھظ 
رود غیستسي  غيرك  نكي  مل   . اًریخأ لّخدتلا  انّررق   ، ةلیل تاذو 
ىلع هتضرف  امب  ةمزتلم  تناك  دقف  يتدلاو  اّمأ   ، رّيرشلا ّيطرشلا 
يفو  . يدلاو ةّحصب  لّصتي  ام  يف  تانحاشملا  يدافت  اھسفن :

. يقتاع ىلع  عقي  بعصلا  رواحملا  رود  ناك   ، عونلا اذھ  نم  ثيداحأ 
يونأ يّننأو   ، بیبطلا ةيؤر  هنم  بلطن  نأ  انّقح  نم  ّهنأ  يدلاول  تلق 
ّهنأب يندعوو   ، ضضم ىلع  يدلاو  قفاو   . اًحابص هبیبطب  لاّصتالا 
ّىتح ماني  يك  هیلع  تححلأ   . اًدعوم بیبطلا  يناطعأ  اذإ  بھذیس 

. ةحارلا ضعب  همسجل  حیتیل  يلاتلا  مویلا  حابص  رّخأتم  تقو 
رعشن نحنو   ، يتدلاوو انأ   ، انيريرس ىلإ  انيوأ   ، ةلیللا كلت  يف 

. اًریخأ رومألا  مامزب  انكسمأ  اّننأل  ةحارلاب 
نم اًعون  ةحارلا  يف  ىأرو   . ةبّعشتم ٌتاءالو  يدلاول  تناك 
ّنأ دجأل  يلاتلا  مویلا  حابص  ّةیضرألا  ةقبطلا  ىلإ  تلزن   . مالستسالا

خبطملا ةلواط  ىلإ  اًسلاج  يدلاو  ناك   . اھلمع ىلإ  ترداغ  يتدلاو 
لاعتنال دھاجيو  ءاقرزلا  هّتزب  ىدترا  دق  ناكو   ، هبناج ىلإ  هزّاكعو 

. هلمع ىلإ  ًابھاذ  ناك   . هئاذح
عم اًدعوم  كل  ّربدتأ  فوس   . حاترتس ّكنأ  تننظ   ، يبأ : » هل تلق 

«. ... بیبطلا
رعشأ يّننكل   . يتزيزع اي  فرعأ  : » لاقو  ، ثارتكا نود  نم  هیفتك  ّزھ 
ءيشلا كلذ  ببسب  ّشجأ  هتوص  ناك  «. ... ماري ام  ىلع  ّينأب  نآلا 

. هقنع يف  ومني  أدب  يذلا  بيرغلا 
رعشأ نأب  يل  حمسي  مل  ام   ، ةریبك ءايربك  كاذ  هدانع  فلخ  ناك 

نأ ىلع  انادلاو  انّابر   . هيأر نع  هینثل  لاجم  كانھ  نكي  مل   . بضغلاب
جلاعیل هیف  قثأ  نأ  ّيلع  بّجوت  يلاتلاب   ، انسفنأب انتالكشم  جلاعن 

نع زجعي  ناك  يتلا  ةظحللا  كلت  يف  ّىتح   ، هسفنب هتالكشم 
ّمث  . هتّلبقو  ، قلقلا رعاشم  تیفخأ   . هنأشو هتكرت   . هئاذح لاعتنا 
رطخ  . يلمع ىلإ  باھذلل  ّدعتسأل  ایلعلا  ةقبطلا  ىلإ  ةیناث  تدعص 
ةجاحب اّننأ  اھل  لوقأل  اھلمع  ناكم  يف  اًقحال  يتدلاوب  لّصتأ  نأ  يل 
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. ةحارلا ىلع  لجرلا  رابجإ  نم  انّنكمت  ّةطخ  عضو  ىلإ 
ىلإ تدع   ، قئاقد عضب  دعب   . ّيفلخلا بابلا  قالغإ  توص  تعمس 
خبطملا تربع   . بابلا برق  يدلاو  زّاكع  ناك   . اًغراف هدجأل  خبطملا 
ةفرشلا ىلإ  ّةيرحسلا  نیعلا  نم  ترظنو   ، ریكفت نود  نمو   ، ةرشابم

. هتنحاش ةرداغم  نم  ّدكأتلل  بأرملا  ىلإ  ّيدؤملا  ّرمملاو  ّةیفلخلا 
ةّعبق رمتعي   ، اًضيأ كانھ  يدلاو  ناكو   ، كانھ تناك  ةنحاشلا  ّنكل 
غولب نم  ّنكمت  دق  ناك   . هرھظ يل  ريديو   ، ّةيوتش ةرتس  يدتريو 
ىلإ ةجاحلاب  رعشي  نأ  لبق   ، تاجردلا ىلع  ًالوزن   ، قيرطلا فصتنم 
هسأر ّيلدت  يفو   ، ينحنملا هدسج  ىلع  قاھرإلا  تيأر   . سولجلا

اھب لواح  يتلا  رایھنالاب  هبشألا  ةئیطبلا  ةكرحلا  يفو   ، بناجلا وحن 
ناك ام  ردقب  ام  ًةبون  يناعي  نكي  مل   . بشخلا روسلا  ىلإ  دانتسالا 
لواحي ّهنأ  اًحضاو  ادب   . ریسلا ةعباتم  ىلع  رداق  ریغ  اًكھنم  ودبي 

. لزنملا لخديو  هجاردأ  دوعیل  ّةوق  نم  هیفكي  ام  عاجرتسا 
. ةميزھلا ةظحل  يف  هبقارأ  تنك  يّننأ  تكردأ 

نم رثكأ  ىدم  ىلع  اھاناع  يتلا  ةدحولا  كلت  يھ  ةینضم 
، ٍرارصإب اذھك  ضرم  عم  شیعلا  ىلإ  اھلالخ  ّرطضا  ةنس  نيرشع 
ٍملأب ترعش   . محري ءطبب ال  يوذي  هدسج  ناك  امنیب  رّمذت  نود  نمو 

. ّةیفلخلا ةفرشلا  ىلع  يدلاو  تيأر  امدنع  لبق  نم  هب  رعشأ  مل 
هتیب ىلإ  ةدوعلا  يف  هدعاسأو  جراخلا  ىلإ  ضكرأ  نأ  يل  رطخ 
ّلكشیس كلذ  ّنأب  ترعش  يّننأل  ةركفلا  تمواق  يّننكل   ، ئفادلا

نم دعتبأل  تردتساو  اًقیمع  تسّفنت   . هتمارك ّسمت  ىرخأ  ًةبرض 
. بابلا

هدعاسأو  ، لزنملا ىلإ  دوعي  امدنع  هارأ  فوس   ، يسفن يف  تلق 
ىتح هدنسأو   ، ءاملا نم  ًالیلق  هل  رضحُأو   ، لمعلا ءاذح  علخ  يف 
ّنیعتي راص  ّهنأب  تماص  ّينمض  مھافت  اننیب  نوكیسو   ، هدعقم غلبي 

. ةدعاسملاب لوبقلا   ، شاقن ّيأ  نود  نمو   ، نآلا ذنم  هیلع 
توصل راظتناب  يغصأ  تسلج   ، ةیناث يتّقش  ىلإ  تدعص  امدنع 
قئاقد سمخ  ّمث   ، قئاقد سمخ  ترظتنا   . ّيفلخلا بابلا  قالغإ 

، ّةيرحسلا نیعلا  لالخ  نم  ةیناث  رظنأل  اًریخأ  لزنأ  نأ  لبق   ، ىرخأ
ّةیفلخلا ةفرشلا  ّنكل   . هیمدق ىلع  فوقولا  عاطتسا  ّهنأ  نم  ّدكأتأو 
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ّمروتم وھ  ام  ّلك  ًايّدحتم   ، ام ةقيرطب   ، يدلاو ّنكمت  دقل   . ةیلاخ تناك 
ربع ریسلاو  تاجردلا  كلت  لوزن  نم   ، هدسج لخاد  نزاوتلا  دقافو 
يف  ، تناك يتلا  هتنحاش  بوكرل  دیلجلا  هّیطغي  يذلا  ىشمملا 

. هایملا ريركت  ةأشنم  ىلإ  ةفاسملا  فصتنم  نآلا  تزاتجا   ، بلغألا
. مالستسالل اًّدعتسم  نكي  مل 

ةركف نع  ةحارص  ثيدحلا   ، كارابو انأ   ، اھیف انّبنجت  روھش  تضم 
، ةرتفلا كلت  لاوطو   . فصنو ماع  ذنم  تأدب  انتقالع  تناك   . جاوزلا

ریخألا ّيساردلا  هلصف  يف  وھ  ناك   . ةتباث اننیب  ّبحلا  رعاشم  ّتلظ 
Law ّةلجم يف  هلمع  يف  لماكلاب  اًقرغتسم   ، درافراھ يف 
ةرتف لالخ  وغاكیش  ىلإ  دوعي  نأ  ّررقملا  نم  ناك   ، نكلو . Review

نیّجردتملا نیماحملا  لودج  ىلإ  باستنالا  رابتخا  مّدقیل   ، ةزیجو
ىلع انقفتا  ّانك   . لمع نع  ثحبلا  أدبي   ، ّمث نمو   . يونیلإ ةيالو  يف 

. ةمئاد تدب  ةروصب  ّةرملا  هذھ   ، نكلو  ، دیلكوي ّةداج  ىلإ  دوعي  نأ 
ءاتشلا لصف  ّنأب  رعشأ  ينلعجي  رخآ  ًاببس  كلذ  ناك   ، ّيلإ ةبسنلاب 

. يغبني اّمم  رثكأ  لاط  دق 
، قلقلا ينباتنا  ام  ًابلاغو   ، جاوزلا يف  انیيأر  نع  زاجيإب  ثدحتن  ّانك 
ناك  ، ّيلإ ةبسنلاب   . رظنلا يتھجو  يف  فالتخالا  ىدم  ىلإ  اًرظن 
اًمامت ؛  اًموي هب  موقأ  نأ  ّعقوتأ  انأو  تأشن  اًرمأ   ، ًاّیھدب اًرمأ  جاوزلا 
لالدلا ًةعجرتسم   ، ًاّیھدب اًرمأ  ناك  املاطل  يذلا  لافطألا  باجنإك 

ملف  ، كاراب اّمأ   . ةلفط تنك  امدنع  ىمدلا  ىلع  هقدغأ  تنك  يذلا 
يف هرمأ  نم  ةلجع  ىلع  نكي  مل  ّهنكل   ، جاوزلا ةركف  اًضراعم  نكي 
حبصأ  . ءيش ّلك  ينعي  اّنبح  حبصأ   ، هیلإ ةبسنلابف   . نأشلا اذھ 
ةداعسلا انحنمتو   ، اًعم اھشیعن  ةایحل  ًایفاك  اًساسأ  ّلكشي 

. اھعضن مل  مأ  متاوخلا  انعضو  ءاوس  ؛  ءافتكالاو
ناك  . انیّتیصخش نيوكت  يف  هرثأ  ّكش  ال  انتیبرت  بولسأل  ناك 

تّجوزت ذإ  ؛  ًاليوط مودت  ال  دق  ًةقالع  كاراب  ىلإ  ةبسنلاب  جاوزلا 
ةلصاوم نم   ، ّةرم ّلك  يف  تّنكمتو   ، نیّترم تّقلطو   ، نیّترم هتدلاو 

. تاعبت كلذل  نوكت  نأ  نود  نم   ، نيریغص نیلفط  عم  اھتنھمو  اھتایح 

. اًعم ّهلك  رمعلا  ایضمأو  امھبابش  ّلھتسم  يف  اّجوزت  دقف  ّيَدلاو  اّمأ 
هالذب دھج  ّلكو   ، اًكرتشم اًرارق  هاذّختا  رارق  ّلك  ناك   ، امھیلإ ةبسنلاب 
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، ةدحاو ةلیل  ولو   ، اقرتفي مل   ، نیثالثلا تاونسلا  لالخ   . اًكرتشم اًدھج 
. ردن ام  يف  ّالإ 

. انیلك بسانت  ّةيرصع  ًةكارش  ديرن  ّانك  ؟  كارابو انأ  ديرن  ّانك  اذام 
امھنكمي  ، نیصخش نیب  ّبحلا  نم  ةعبان  ةقالع  جاوزلا  يف  ىري  ناك 

حومط وأ  ملح  ّيأب  ةیحضت  نود  نم  نیتيزاوتم  نیتایح  اشیعي  نأ 
ةداعإ ؛  لماك جامدناب  هبشأ  ّيلإ  ةبسنلاب  جاوزلا  ناكف   ، انأ اّمأ   . ّصاخ

يف ةرسألا  ةداعس  اھیف  عضوت   ، ةدحاو ةایح  احبصتل  نیتایح  غوص 
نكأ ملو   ، ّيَدلاو ةایحب  ةھیبش  ةایح  يف  بغرأ  نكأ  مل   . مّدقملا

، هتاذ لمعلا  ءادأو   ، دبألا ىلإ  هنیع  لزنملا  لخاد  ةایحلا  يف  بغرأ 
كلذ يف  بغرأ  تنك  يّننكل   . يب ّصاخ  ّزیحب  ِبلاطأ  نأ  ریغ  نم 
يف تّنود   . دقع دعب  اًدقعو   ، رخآ دعب  اًماع  هاشاع  يذلا  تابثلا 

مھتاحومطو مھتامامتھا  دارفألل  نوكت  نأ  ةمیق  رّدقأ  انأ  : » يتاّركذم
قیقحت ىلإ  ءرملا  يعس  ّنأب  نمؤأ  ال  يّننكل   ، ّةصاخلا مھمالحأو 

«. ّيئانثلا باسح  ىلع  نوكي  نأ  بجي  همالحأ 
ىلإ كاراب  دوعي  امدنع  عوضوملا  ىلإ  ّقرطتنس  ّانك   ، حجرألا ىلع 
ًةیناث انل  حاتُت  امدنعو   ، اًئفد رثكأ  سقطلا  حبصي  امدنع   ، وغاكیش
ةبوعص مغر   ، رظتنأ نأ  ّيلع  ناك   . اًعم عوبسألا  ةياھن  ةلطع  ةیضمت 

يف ةشیعملا  ةفرغ  نمو   . ّةيرارمتسالا ىلإ  قوتأ  تنك   . راظتنالا
ناضیفخلا ّيَدلاو  اتوص  ًانایحأ  يعمس  ىلإ  ىھانتي  ناك   ، يتّقش

كحضت يتدلاو  عمسأو   ، ّةیضرألا ةقبطلا  يف  ثيدحلا  نالدابتي  امھو 
زاھج نائفطي  امدنع  امھعمسأ   . ام ّةصق  يدلاو  اھل  يوري  نیح 
تنكو  ، كاذنآ نيرشعلاو  ةعباسلا  يف  تنك   . مونلل اًدادعتسا  زافلتلا 
تنك  . لماكتلاب روعشلا  ىلإ  ةجاحلا  ّسمأ  يف  يّننأب  ًانایحأ  رعشأ 
ىلإ اھّتبثأو   ، اًریخأ اھتببحأ  يتلا  اّھلك  ءایشألاب  كسمأ  نأ  ديرأ 
ّىتح  ، نادقفلا تالاح  نم  ينیفكي  ام  تربتخا  دقف   . ةمحر الب  ضرألا 

. ةلاحم ، ال  ٍتآ ديزملا  ّنأ  اھعم  كردأ  ُترص 
ّنأ وھ  لصح  ام  ّنكل   ، يدلاول بیبطلا  دعوم  ّبتر  نم  انأ  تنك 
ةرّایس يف  هیلإ  فاطملا  ةياھن  يف  هتبحطصا  يتلا  يھ  يتدلاو 
فرتعا ّهنأ  ةجرد  ىلإ  نیّتيرط  اتحبصأو  اتّمروت  هامدق  تناك   . فاعسإ

ناح امدنعو   . ربإ ىلع  ریسلاب  هبشأ  ناك  امھیلع  ریسلا  ّنأب  اًریخأ 
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تنك  . اًقلطم فوقولا  ىلع  ىوقي  ناك ال   ، بیبطلا ىلإ  باھذلا  دعوم 
هلمح ثدح : ام  اًقحال  يل  تفصو  يتدلاو  ّنكل   ، لمعلا يف  كاذموي 

. تقولا لاوط  امھحزامي  ناكو  ةینبلا  ّايوق  نافعسم 
كلذ تلت   . وغاكیش ةعماج  ىفشتسم  ىلإ  ًةرشابم  لقُن 
سایقو  ، مدلا تاّنیع  بحس  يف  ةعئاضلا  مّايألا  نم  ٌةلسلس 
جاوفأو  ، ّسَمُت نأ  نود  نم  دوعت  يتلا  ماعطلا  يناوصو   ، ضبنلا
لاوط خفتني  يدلاو  مسج  ّرمتسا   . مھتالوجب نوموقي  نيذلا  ءّابطألا 
ناك  . اًفیعض هتوص  ادغو   ، اًنیخث هقنع  حبصأ   ، هھجو ّمروت   ، تقولا

ال وأ   ، نوكت دق  يتلا   ،Cushing ةمزالتم وھ  ّيمسرلا  صیخشتلا 
دق ّانك   ، نیتلاحلا اتلك  يفو   . دّدعتملا ّبلصتلا  ءادب  ةقالع  تاذ   ، نوكت
، لماكلاب ّتلتخا  ءاّمصلا  هددغف   . ةّتقوملا تاجالعلا  ةلحرم  انزواجت 
. قلحلا ّدست  داكت  ثیحب  ًةیمان  هقلح  يف  ةلتك  َدوجو  حسملا  رھظأو 
ةریح مئالع  هھجو  ىلع  تمسترا  دقو   ، ءّابطألل يدلاو  لاق 
ّيأب رعشي  مل  ّهنأك   ، !« كلذ ّلك  ظحلأ  مل  فیك  يردأ  ال  : » ّةیقیقح

، اًرھشأو عیباسأ  ِضمي  مل  ّهنأكو   . ةلحرملا هذھ  ىلإ  ّيدؤي  ضراع 
. ملألا لھاجتي   ، تاونس لب 

غيركو يتدلاو   ، ىفشتسملا يف  هعم  ءاقبلا  ىلع  انبوانت 
. ةيودألاب هدسج  نونقحي  ءّابطألا  امنیب   ، دوعنو بھذن   . انأو سیناجو 
ام مْھف  انلواح   . همسجب لَصوت  تالآلا  تأدبو   . رھظت بیبانألا  تأدب 

ّيوسن ّانك   . لیلقلا ىوس  هقفن  مل  اّننكل   ، نّوصتخملا هب  انربخي 
ةرك تايرابم  نع  عاطقنا  نود  نم  ثّدحتنو   ، يدلاو لوح  دئاسولا 
ّهنأ فرعن  نحنو   ، جراخلا يف  سقطلا  نعو   ، ةعماجلا يف  ّةلسلا 
نم ةلئاع  ّانك   . مالكلا يف  هتبغر  ّللق  هداھجإ  ّنكل   ، انیلإ يغصي 
ناك  . طیطخت ّيأل  عضاخ  ریغ  ءيش  ّلك  ادب   ، ْنكل  . نیّططخملا
انلواح  . ّيفخ رحب  يف  قرغيو   ، اًديور اًديور   ، ّانع اًدیعب  بیغي  يدلاو 
ىلإ كلذ  ّىدأ  فیك  انيأرو   ، ةميدقلا تايركذلا  ةياورب  هعاجرتسا 
ّانك فیكو  ؟  ةميدقلا كيوبلا  ةرّایس  ركذت  لھ  هینیع : يف  قيرب  روھظ 
لھ ؟  ّةیفیصلا انتاھزن  لالخ  مخضلا  ّيفلخلا  دعقملا  ىلع  ّبلقتن 

ةحابسلا ةكرب  ركذت  لھ  ؟  اھّايإ انتيدھأ  يتلا  ةمكالملا  تازاّفق  ركذت 
تازیھجتلا ّبكرت  َتنك  فیكو  يف Duke Happy Holiday Resort؟ 
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موي ركذت  لھ  ؟  يدناد لزنم  يف  ءاشعلاو  ؟  ّةیئانغلا يبور  ّةیحرسمل 
؟ ةنسلا سأر  ةلیل  ّيلقملا  سديرقلا  يتدلاو  تّدعأ 

دق يتدلاو  تناك   . هدحو هتدجوف   ، هترايزل تبھذ   ، ءاسم تاذ 
جراخ تاعّمجتم  تاّضرمملاو   ، لیللا ءاضقل  لزنملا  ىلإ  تبھذ 
ةقبطلا ىلع  لب   ، ةفرغلا ىلع  ءودھلا  ّمیخ   . ّنھتھدر يف   ، ةفرغلا
ءاتشلا جلث  ّنأ  يأ  ؛  سرام / راذآ نم  ّلوألا  عوبسألا  يف  ّانك   . اھلمكأب
ةرشع تضم   . ةبوطرلا نم  ةمئاد  ةلاح  يف  ةنيدملا  اًكرات   ، بوذي أدب 
نكي مل  ّهنأ  عمو   . ىفشتسملا يف  يدلاو  دوجو  ىلع  ًابيرقت  مّايأ 

نیتلئاملا هینیعب   ، اًزوجع ادب  ّهنأ  ّالإ   ، نیسمخلاو ةسماخلا  زواجت  دق 
ةّدشل امھكيرحت  ىلع  ىوقي  نكي  مل  نیتللا  هیعارذو   ، رارفصالا ىلإ 
خافتنالا ببسب   ، مالكلا نع  اًزجاع  ناك  ّهنكل   ، ًایحاص ناك   . امھلقث

. ّطَق فرعأ  مل   ، لاعفنالا ببسب  اّمبر  وأ   ، هقلح يف 
امدنع  . ةبوعصب سّفنتلا  لواحي  وھو  هبقارأ  هريرس  برق  ُتسلج 

. ةحارلا يسفن  يف  ثعب  ام  ّةوقب  اھیلع  طغض   ، هدي يف  يدي  تعضو 
انلق اّننأ  ادب   ، نكلو  . لاقیل ریثكلا  كانھ  ناك   . تمصب تارظنلا  انلدابت 
نل  . ةياھنلا نم  برتقن  ّانك   . بسحف ةدحاو  ٌةقیقح  تیقب   . ءيش ّلك 
تنك  . يتایح نم  ةیقابلا  تاونسلا  دھشي  نل   . اًدبأ يدلاو  ىفشي 
نیتللا ةجھبلاو  ةحارلا   ، هتدھع يذلا  هتابث  ةظحللا  كلت  يف  دقفأ 

. يتنجو ىلع  رمھنت  عومدلاب  ترعش   . هینیع يف  امھارأ  نأ  تدتعا 
، هیتفش ىلإ  يدي  يدلاو  عفر   ، ّينع هرظن  حیشي  نأ  نود  نم 
ال  ، كعور يئّدھ  : » لوقیل هتقيرط  كلت  تناك   . تّارمو تّارم  اھّلبقو 
نع اًضيأ  ّربعيو   . ةّحلم ةجاح  نعو   ، نزحلا نع  ّربعي  ناك  يكبت .»
هُتالبق تناك   . اھحضوي نأ  ّدوي  ٍةلاسر  نع   ، اًقمعو اًءودھ  رثكأ  ءيش 
يتلا ةأرملاب  ٌروخف  ّهنأو   ، اّھلك هحراوجب  يّنبحي  ّهنأ  يل  لوقت  كلت 
بیبطلا ىلإ  باھذلا  هیلع  بّجوت  ّهنأ  فرعي  ّهنأ  لوقي  ناك   . اھُتحبصأ

. اًعادو لوقي  ناك   ، حفصلا بلطي  ناك   ، ریثكب تقولا  كلذ  لبق 
ىفشتسملا ُترداغ   . مونلا هبلغ  نأ  ىلإ  ةلیللا  كلت  هعم  ُتیقب 

ىلإ ةدئاع  ةرّایسلا  تدق   . سراق ّوج  يف   ، مالظلا حنج  تحت 
ّانك  . راونألا تأفطأ  دق  يتدلاو  تناك  ثیح   ، دیلكوي ّةداج  ىلإ   ، لزنملا
انل هلمحي  دق  ام  ّبقرتن   ، يّمأو انأ   ، لزنملا يف  نیتدیحو 
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. سمشلا قورش  لبق  ةایحلا  قراف  دق  ناك  يدلاوف  ؛  لبقتسملا
يف ّيفوتو   ، ّةیبلق ٍةبونب  ثلاثلا –  نوسنبور  رزيرف  يدلاو –  بیصأ 

. ءيش ّلك  انحنم  نأ  دعب   ، ةلیللا كلت 
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. بسحو ةملؤم   . زيزع ٍصخش  توم  دعب  ةملؤم  ةایحلا  ودبت  مك 
لخدت نیح   ، ةجّالثلا حتفت  نیح   ، ٍةھدر يف  ریست  نیح  ملألاب  رعشت 

. هقاذم ماعطلا  دقفي   . كنانسأ ّفظنت  نیح   ، كبراوج يف  كیلجر 
ىلإ رظنت   . اًضيأ تايركذلاو   ، ةملؤم ىقیسوملا  حبصت   . ناولألا تھبت 

ناوجرألا نولب  ءامس  ةرياغم : فورظ  يف  ًالیمج  ودبیس  ناك  ٍءيش 
. نادقفلاب كروعش  قَّمعتي   . لافطألاب ّجعي  ًابعلم  وأ   ، بیغملا تقو 

. ةلاحلا هذھ  يف  اًشحوم  ىسألا  ودبي 
يتدلاوو انأ   ، ةرّایسلاب انبھذ   ، يدلاو ةافو  ىلت  يذلا  مویلا  يف 
دادعإو توبات  ءاقتنال   ، ّيبونجلا بناجلا  يف  تازانجلا  راد  ىلإ   ، غيركو

نع ریثكلا  ركذأ  ال   . تابیترتلا ءارجإل  لاقُي  ام  بسحب  وأ   ، مسارملا
ّانم ّلك  قرغ  دقو   ، هب رعشن  ّانك  يذلا  لوھذلا  ىوس   ، ةرايزلا كلت 
، ضیغبلا سقطلا  كلذ  ّيدؤن  ّانك  امنیبو   ، كلذ عم   . ّصاخلا هنزح  يف 
، ّلوألا ُفالخلا  غيرك  نیبو  ينیب  لصح   ، بسانملا توباتلا  ءاقتنا  يأ 

. نيَدشار نيوخأك   ، دیحولاو
توبات لمجأ  ءارش  يف  بغرأ  تنك  يتآلا : يف  رمألا  صّخلت 
دئاسوو ضباقم  نم  هيوحي  نأ  توباتلا  نكمي  ام  ّلكب   ، هالغأو

اذھ ناك   . هذھ يتبغرل  ّيقطنم  ببس  ّيأ  كانھ  نكي  مل   . ّةیفاضإ
ملو  . رخآ ءيش  ّيأب  مایقلا  نع  تزجع  امدعب  هلعف  تعطتسا  ام  ّلك 
ًالاجم يل  كرتیل  انتئشنت  نم  ّيتامغاربلا  ّيلمعلا  ُءزجلا  نكي 
دقو  . اھیلئاق اياون  قدص  مغر  ىلع   ، ةقیقرلا تارابعلا  ىلع  دامتعالل 
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دجأ نكأ  ملف   . ةزانجلا تلت  يتلا  مّايألا  لالخ  اھب  انیلع  ُسانلا  قدغأ 
عم ٌسلاج  ّهنأ  وأ   ، لضفأ ناكم  ىلإ  بھذ  يدلاو  ّنأ  لوقلا  يف  ءازعلا 
ًاتوبات ّقحتسي  يدلاو  ّنأب  صّخلتي  يرظن  يف  رمألا  ناك   . ةكئالملا

. اًقئال
اًئیش  ، ًاطیسب اًئیش  لّضفي  ناك  يدلاو  ّنأ  ىلع  ّرصأ  دقف   ، غيرك اّمأ 
رياغم ءيش  ّيأ   . هّتیصخش عم  بسانتي   ، رثكأ ال  ًاّیلمعو  اًعضاوتم 

. رخافتلا ىلإ  برقأ  ًةجرھب  ودبیس 
نع لوؤسملا  رھاظت   . ّدتشا ام  ناعرس   ، نكلو  ، ًائداھ شاقنلا  أدب 
انلّمأتت اھمالآ  يف  يتدلاو  تقرغتساو   ، انعمسي ّهنأب ال  ًةقایل  ةزانجلا 

. لّخدتلا نع  ًةزجاع 
ّيأ نكي  مل   . ّيلصألا لدجلاب  اھل  ةقالع  ًابابسأ ال  درونو  خرصن  ّانك 
لخاد يدلاو  نفد  ىلع  انقّفتا   ، ةياھنلا يف   . ةجیتنلاب ًاّینعم  ّانم 
ةغلابم وأ   ، ةفرخزلا يف  ةغلابم  نود  نم   ، ًاطسو ًالح  ّلكش  توبات 

ناك  . اًقلطم عوضوملا  اذھ  ىلإ  ّقرطتن  دعن  ملو   . ةطاسبلا يف 
ودبي  ، ناسنإ توم  باقعأ  يفف   . فقوملل مئالم  ریغو  ًاّیثبع  انشاقن 

. مئالم ریغو  ًاّیثبع  ضرألا  حطس  ىلع  ءيش  ّلك 
انسلج  ، دیلكوي ّةداج  ىلإ  يتدلاو  عم  ةرّایسلاب  اندع  نأ  دعبو 
نیكھنم ّانك   . خبطملا ةلواط  ىلإ  ّةیضرألا  ةقبطلا  يف  انتثالث 

نم نزحلا  َرعاشم  غرافلا  عبارلا  ّيسركلا  ُرظنم  رّجف   . نیبئتكم
انل تدب  ًةرتف  بحتنن  انسلج   . ةقرحب يكبن  انأدب  ام  ناعرسو   ، ديدج
تردص  ، اًریخأ  . قاھرإلاب انرعشو  انعومد  تبضن  نأ  ىلإ   ، يھتنت ال 

. ٌةظحالم  ، مویلا لاوط  اًردان  ّالإ  تّملكت  دق  نكت  مل  يتلا  يتدلاو  نم 
«. انیلإ اورظنا  : » ٍفسأب تلاق 

، كلت اھتظحالمب   ، تناك  . اھتجھل يف  ةّفخلا  نم  ءيش  كانھ  ناك 
، ةيرزملا ةلاحلا  كلت  ىلإ  انلصو   ، نوسنبور لآ  نحن   ، اّننأ ىلإ  ریشت 

انملأب  ، ةلئاسلا انفونأو  ةّمروتملا  اننوفجب   ، ةھفاتلاو ّةیقیقحلا 
حِضوي ملأ  ؟  ًالبق كردن  نكن  ملأ  ؟  ّانك نم   . انخبطم يف   ، انھ  ، انزجعو

، ةشحولاب انروعش  نم  ةدوعلل  انيدانُت  يتدلاو  تناك  ؟  رمألا انل  يبأ 
. لعفي نأ  اھاوس  اًدحأ  نكمي  امك ال   ، نیتطیسب نیتملكب 

ةظحللا تدب   ، ًةأجف  . غيرك ىلإ  انأ  ُترظنو   ، ّيلإ يتدلاو  ْترظن 
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نم قلطنت  تناك  ىلوألا  ةكحضلا  ّنأ  فرعن  ّانك   . اًّقح ّةیلزھ 
، اًئیشف اًئیش  دعاصتت  ةتوبكملا  تاكحضلا  تأدب   . يلاخلا ّيسركلا 
، ًابيرغ ودبي  دق  كلذ  ّنأ  نآلا  ُكردأ   . كحضلا ُتابون  ْترجفنا  نأ  ىلإ 
ّنأ يعن  انك   ... ءاكبلا دیجن  اّمم  ریثكب  رثكأ   ، كحضلا دیجن  ّانك  اّننكل 

. انتاكحضل نانعلا  انقلطأف   ، كلذ لّضفي  ناك  يبأ 
نم عّستم  دجوي  ال  ّهنأب  يدنع  روعشلا  مقافت   ، يدلاو نادقف  رثإ 
ریست نأ  يتایحل  يغبني  يتلا  ّةیلآلا  يف  ریكفتلاو   ، سولجلل تقولا 
امدنعو  . نیسمخلاو ةسماخلا  زواجت  دق  يدلاو  نكي  مل   . اھقفو

ادب  . نيرشعلاو ةسداسلا  تزواجت  دق  نكت  مل   ، نازوس تّیفوت 
. اھديدبت مدع  بجيو  ةریصق  ةایحلا  ةطاسبلا : يف  ةياغ  سردلا 

ماوكأ لالخ  نم  سانلا  ينّركذتي  نأ  ديرأ  ، ال  ّتم اذإ  ّينأ  يف  تّركف 
ّةيراجتلا تامالعلا  لالخ  نم  وأ   ، اھتبتك يتلا  ّةینوناقلا  تاّركذملا 

ّنأب دیكأ  روعش  ينرمغ   . اھنع عافدلا  يف  تاكرشلا  تدعاس  يتلا 
. رییغتلا تقو  ناح   . ملاعلا ىلإ  همّدقأل  رثكأ  وھ  ام  ّيدل 

لمعأ نأب  لمآ  يذلا  لاجملا  نم  دعب  ًةقثاو  نكأ  مل  يّننأ  امبو 
صاخشأ ىلإ  اھب  تثعبو  يتالّھؤم  اھتنّمض  ةّدع  لئاسر  تبتك   ، هیف

، تاسّسؤم يريدم  ىلإ  لئاسر  ُتبتك   . اّھلك وغاكیش  ءاحنأ  يف 
يف ىربكلا  تاعماجلا  ىلإو   ، ّةیعامتجا ّةيریخ  تّایعمج  ىلإو 
يّننأل ال  ؛  اًديدحت ّةینوناقلا  ماسقألا  ىلإ  لئاسرب  تثعبو   . ةنيدملا

ّنأ تّروصت  يّننأل  لب   ، ّينوناقلا لاجملا  يف  لمعلا  يف  بغرأ  تنك 
. ّةیتاذلا يتریسل   ، حجرألا ىلع   ، بیجتستس ماسقألا  كلت 
، ءادغلا لوانت  ىلإ  ينوعدو   ، ٌرثك صاخشأ  باجتسا   ، ّظحلا نسحلو 
لالخ  . مھيدل لمع  ةصرف  ّرفوتت  ال  ّهنأ  اًملع   ، مھب عامتجالا  ىلإ  وأ 
ِلّیُخ صخش  ّيأب  عمتجأ  تنك  ماعلا 1991،  فیصلاو  عیبرلا  َيلصف 
ّدرجم انھ  ةركفلا  نكت  مل   . يل حصنلا  ميدقت  هناكمإ  يف  ّنأ  ّيلإ 

، تاناكمإلا يمھف  َزيزعت  تناك  ام  ردقب   ، ديدج لمع  ىلع  روثعلا 
نم ةیلاتلا  ةلحرملا  ّنأ  كردأ  تأدب   . كلذ عم  نيرخآلا  لُماعت  ّةیفیكو 

ّةیميداكألا يتاجرد  ّنأو   ، اھسفن ءاقلت  نم  فّشكتت  نل  ةلحرلا 
ءيلم لمع  ةسرامم  ىلإ   ، ّةیلآ ةروصب   ، يندوقت نل  ةزاتمملا 
ىلع روثعلا  نع  فلتخم  اذھو   ، ةنھم ىلع  روثعلاف   . تازاجنإلاب
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لب  ، نیجّيرخلا ءامسأ  لیلد  حّفصت  َةجیتن  بسحف  يتأي  ال   ، لمع
نأو يقيرط  ّقشأ  نأ  ّيلع   . ریبك دھج  لذبو   ، اًقیمع اًریكفت  ّبلطتي 
مامأ  ، اًراركتو اًرارم   ، ّةینھملا يتلضعم  حرشأ  تأدب   ، اذكھ  . ّملعتأ
نّمعو  ، هولعف اّمع  مھلأسأو   ، مھلباقأ تنك  نيذلا  صاخشألا 

دق يذلا  لمعلا  عون  لوح  ّةيّدج  ًةلئسأ  مھیلع  تحرط   . نوفرعي
. ةاماحملا ةسرامم  يف   ، رمألا عقاو  يف   ، بغرت ةیماحمل ال  ّرفوتي 
ترآ ىعدي  دودو  ٍلجر  بتكم  ترز   ، رھظلا دعب  ةرتف  لالخ   ، موي تاذ 

. وغاكیش ةعماج  يف  ًاّینوناق  اًراشتسم  لمعي  ناكو   ، نامسوس
، ةنس ةّدم  ًةریتركس  هيدل  تلمع  نأ  قبس  يتدلاو  ّنأ  اًقحال  نَّیبت 

تاّفلم ّمظنتو   ، اھیلع اھیلمُي  يتلا  لئاسرلا  بتكت  اھلالخ  تناك 
ةسردملا يف  ًةبلاط  ّتنك  امدنع  كلذ  لصح   . ّينوناقلا مسقلا 

اھرزأ مل  ّينأب  ترآ  ئجوف   . فرصملا يف  لمعت  نأ  لبق  يأ   ، ّةيوناثلا
اذ قيرعلا  ةعماجلا  مرح   ، ًایلعف  ، أطأ مل  يّننأبو   ، اًدبأ بتكملا  يف 
دعب ىلع  تأشن  يّننأ  مغر  ىلع   ، ةظحللا كلت  لبق  ّيطوقلا  زارطلا 

. بسحف تارتمولیك 
مرح ةرايز  ىلإ  ينعفدي  ببس  كانھ  نكي  مل  ّهنأ  ةقیقحلاو 
يفو  . اھیلإ ّةینادیم  ٍتالحر  اّنیح  يف  ةسردملا  ّمظنت  ملف   ، ةعماجلا
يف  ، ةقطنملا لھأل  ةحاتم  ّةیفاقث  تّایلاعف  دوجو  ناك  لاح 
انيدل نكي  مل  نحنف   ، هب ٍةيارد  ىلع  نكت  مل  يتلئاع  ّنإف   ، يتلوفط
تناك  . اھیجّيرخ نم  وأ  ةعماجلا  بّالط  نم   ، فراعم ّىتح  الو   ، ءاقدصأ
ّةفاك يفراعم  ىلإ  ةبسنلابو   . ّةيوبخن ةعماج  وغاكیش  ةعماج 
ةینبأ تناك  انلجأ .» نم  تسیل  : » ينعت ةبخن »  » ةملك تناك   ، كاذنآ

، ّيفرحلا ىنعملاب   ، اھَرھظ ريدت   ، ّةيدامر راجحأب  ةّدیشملا   ، ةعماجلا
، اھمامأ هترّایسب  ّرمي  يدلاو  ناك  امدنعو   . اھلوح ةدوجوملا  عراوشلل 

نوفلاخي مھو  ًابّالط  ةدھاشم  ىدل  اًنجھتسم  هینیع  عفري  ناك 
ناكو عراش Ellis؛  مھروبع  ىدل   ، ثارتكا نود  نم   ، رورملا ةمظنأ 
ةیفیك مُّلعت  نم  ءایكذألا  صاخشألا  كئلوأ  ّنكمتي  مل  فیك  لءاستي :

؟! عراشلا روبع 
نكت مل   ، ّيبونجلا بناجلا  نّاكس  نم  رثك  رارغ  ىلع   ، يتلئاع
تلمع يتدلاو  ّنأ  مغر  ىلع   ، ةعماجلا يف  لصحي  امب  ةيارد  ىلع 
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، راتخنل تقولا  ناح  امدنعو   . اھیف ةدیعس  تناك  ةلماك  ًةنس  كانھ 
ميدقت ةركف  ّىتح  اندوارت  مل  اھداترنس  يتلا  ةعماجلا   ، غيركو انأ 

، بيرغ ببسلو   ، نوتسنِرب انل  تدب  دقف   ، وغاكیش ةعماج  ىلإ  بلط 
. رثكأ ةبسانم 

ملأ : » قيدصتلا نع  زجعي  وھو  لاق   ، ّهلك كلذ  ترآ  عمس  نأ  دعب 
!«. ؟ اًقلطم ؟  اًقلطم انھ  ىلإ  ِتأت 

«. ةدحاو ّةرم  ّىتح  الو  ال،  : » تلق
مل  . ٍلاع توصب  ةرابعلا  هذھ  لوق  يف  ةنماك  ةبيرغ  ّةوق  كانھ  تناك 
يل رطخ   ، نكلو  . ةظحللا كلت  لبق  ًاّيّدج  رمألاب  تّركف  دق  نكأ 
ةعماج يف  ةزاتمم  ًةبلاط  حبصأس  تنك  اّمبر  يّننأ   ، كاذنیح

، ةعماجلا بّالطو  ةقطنملا  نّاكس  نیب  ّةوھلا  عاّستا  الول   ، وغاكیش
ةعماجلا تناكو   ، ةعماجلا فرعأ  تنك  نإو   ، ّةیسيردتلا اھتئیھو 
روعشب  ، ّةیلخاد ٍةزخوب   ، كلذ يف  ریكفتلا  لایح   ، ترعش  . ينفرعت
ناكملا نیب  ةفیلوتلا  كلت  ينتّنكم   . ام مامتھاب  ّيفخو  ئجافم 

رمأ كاردإ  نم  يسفنب  نآلا  ّىتح  هتزجنأ  امو   ، هیف تأشن  يذلا 
بناجلا يف  تأشن  ءادوس  ةأرما  ينوك  ّنأ  ًةأجف  تفشتكا   . ّمھم

نكي مل  ٍتالكشم  ىلإ  ّهبنتلا  يف  يندعاس   ، وغاكیشل يبونجلا 
. اھدوجوب فرعي  نامسوس  ترآ  لثم  لجر 

تافتلالاو  ، ةعماجلا عم  لمعلا  ةصرف  يل  تّرفوت   ، ةّدع تاونس  دعب 
كلت يف  اّمأ   . ّّيلحملا عمتجملا  يف  تالكشم  ىلإ  ًةرشابم 
ىلإ ّةیتاذلا  يتریس  لقني  نأ  فطلب  ترآ  ّيلع  ضرع  دقف   ، ةظحللا

. نّیینعملا
ّملكت ریش .» نازوس  عم  ثّدحتلا  كیلع  ّنأ  دقتعأ  : » يل لاق 

. ةیلاتتملا صرفلا  نم  ةلسلس  نع   ، يردي نأ  نود  نم  كاذموي 
ًةكيرش تناكو   ، ًابيرقت ةنس  ةرشع  سمخب  ينربكت  نازوس  تناك 

، تاكرشلا ملاع  يف  لمعلا  تكرت  اّھنكل   ، ریھش ةاماحم  بتكم  يف 
ةاماحملا ةنھم  لوازت  ّتلظ  اّھنأ  عم   ، لعفأ نأ  يف  انأ  ُتبغر  املثم 

نینیع ةبحاص  نازوس   . وغاكیش ةنيدمل  ّّيلحملا  سلجملا  يف 
ةكحضو  ، ايروتكیف ةكلملا  ةرشب  لثم  ءاضیب  ةرشبو   ، نیّتيدامر

نود نم  اھسفن  يف  ةقثاو  تناك   . ّةیقش ةقھشب  اًمود  يھتنت 
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ذنم يتقيدص  تحبصأو   ، دیعب ّدح  ىلإ  اھلاجم  يف  ةّنكمتمو   ، ءاّعدا
ّوتلل ينيربخت  مل  ول  : » اًریخأ انعمتجا  نأ  دعب  يل  تلاق   . تقولا كلذ 

«. اًروف كتّفظو  تنكل   ، ةیماحم لمعلا  يف  نیبغرت  ّكنأب ال 
ىدحإ ىلإ  ّةیتاذلا  يتریس  لسرت  نأ  اًضيأ  نازوس  تحرتقا 
عونلا نم  ىرخأ  تاكرش  ةیماحم   ، ّةيدلبلا راد  يف  ددجلا  اھتالیمز 
ةمدخلا وحن  ديدشلا  هلیمب  ّزیمتيو   ، رارمتساب هلمع  ّریغي  يذلا 

، يبونجلا بناجلا  نّاكس  نم   ، يلثم ةیماحملا  هذھ  تناك   . ةّماعلا
تّارم لب   ، ةدحاو ّةرم  سیل   ، يتایح راسم  ّریغت  نأ  اھل  رِّدُق  دقو 
يذلا صخشلا  يھ  تيراج  يریلاف  : » نازوس تلاق   . تّارمو

«. هتلباقم ىلإ  ًالعف  نیجاتحت 
ظفاحم لمع  قيرف  ريدمل  ًابئان  اًریخأ  تِنّیُع  تيراج  يریلاف  تناك 

نّییكریمألا نّییقيرفألا  طاسوأ  لخاد  تاقالع  اھل  تناكو   ، وغاكیش
لصحت اھلعج  ّدح  ىلإ  ًّةیكذ   ، نازوس لثم   ، تناكو  . ةنيدملا يف 

ّةّیلك يف  اھّجرخت  دعب  ىربكلا  تاكرشلا  ىدحإ  يف  لمع  ىلع 
اّھنأ اًقحال  كردتل  يعولا  نم  يفكي  امب  ّىلحتت  تناك  امك   . قوقحلا
لمعلا ىلإ  اھلاقتنال  ّمھألا  ببسلا  ناك   . ةكرشلا كرت  يف  بغرت 
ًاظفاحم بخُتنا  يذلا  نطنشاو  دلوراھب  اھّرثأت  وھ  ّةيدلبلا  راد  يف 
ّيقيرفأ لجر  ّلوأ  وھو   ، ّةیعماج ًةبلاط  ُتنك  امدنع  يأ  ماعلا 1983، 

، ًاّيویحو اًحیصف  ًاّیسایس  نطنشاو  ناك   . بصنملا اذھ  ّأوبتي  ّيكریمأ 
نم ّيبعش  باطخ  غوص  يف  هبولسأ  ببسب  هنّابحي  يادلاو  ناكو 

ةسامحلا ببسبو   ، ریبسكش تارابع  هّايإ  اًنّمضم   ، فلتخم عون 
ّةیبعشلا تاطاشنلا  ءانثأ  ّيلقملا  جاجدلا  عطق  اھب  مھتلي  ناك  يتلا 

، ّهلك كلذ  نم  ّمھألاو   . ّيبونجلا بناجلا  يف  ّظُن  تمِ يتلا  ّةّیلحملا 
طاسوأ يف  ةخّسرتملا  ةرئاجلا  لمعلا  ّةیلآ  ضھاني  نطنشاو  ناك 
حنمت تناك  ذإ   ، ًاليوط وغاكیش  تمكح  يتلاو   ، ّيطارقميدلا بزحلا 
ناك امیفو   ، ةنيدملا يف  ةحبرملا  َدوقعلا  نّییسایسلا  نیّلومملا 
ىلإ حّشرتلا  ةصرفب  اوظحي  مل  مّھنأ  ّالإ  بزحلا  ةمدخ  يف  دوسلا 

. ردن ام  يف  ّالإ  ّةیمسرلا  بصانملا 
هتلمح تروحمت  نأ  دعب  لیئض  قرافب  تاباختنالاب  نطنشاو  زاف 
ةيانع ریفوت  لوحو   ، ةنيدملا يف  ّةیسایسلا  ةموظنملا  حالصإ  لوح 
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. ةأرجلاب هجازمو   ، ةحاقولاب هبولسأ  مّستا   . ةلمھملا اھئایحأل  لضفأ 
لجر  . هئاكذو هتحاصف  لضفب  مھّتوق  نم  هموصخ  ديرجت  عاطتسا 

عم ةأرجبو  رارمتساب  مدطصي  ناكو   . ّةوقلا قراخ   ، ءاكذلا ّداح  دوسأ 
وھو  . ضیبلا نم  مھمظعمو   ، ّةيدلبلا يف  ميدقلا  سرحلا  ءاضعأ 
نيذلا دوسلا  نینطاوملا  فوفص  يف  ّةصاخب   ، ّةیح ةروطسأ  ربتعُي 

. ّةوق رثكأ  ّةیمّدقت  اًحور  سوفنلا  يف  دقوت  هتدایق  ّنأ  نودقتعي  اوناك 
ىلإ ءاج  يذلا  كارابل  اًماھلإ  ّلثمت  اھلمحي  يتلا  ةيؤرلا  تناك 

. اًقّسنم لمعیل  ماعلا 1985،  يف   ، وغاكیش
ىلإ تّمضنا  امدنعو   . نطنشاوب تابجعملا  نم  اًضيأ  يریلاف  تناك 
نیثالثلا يف  تناك   ، ةیناثلا هتيالو  ةيادب  يأ  ماعلا 1987،  هلمع  قيرف 

يأ  ، قالطلا كشو  ىلعو  ةلفطل  اًّمأ  اًضيأ  تناك  امك   ، اھرمع نم 
ىلإ لقتنتو  اھلمع  ّریغتل  ةبسانملا  ةلحرملا  يف  نكت  مل  اّھنأ 

، ةقومرم ةاماحم  ةكرش  كْرت  دنع  لصحي  ام  وھو   ، ّلقأ ٍرجأب  ةفیظو 
ةفیظولاب اھقاحتلا  نم  ٍرھشأ  ةعضب  دعب   . ماعلا نأشلا  يف  لمعلل 

ةبونب ًةأجف  نطنشاو  دلوراھ  بیصأ  ةاسأملا : تعقو   ، ةديدجلا
نم ةعاس  فصن  دعب   ، هبتكم ةلواط  ىلإ  سلاج  وھو  ّيفوتو   ، ّةیبلق
لخدلا يوذل  ناكسإلا  تاعورشم  لوح  ًاّیفحص  اًرمتؤم  هدقع 

يف ّيدلبلا  سلجملا  َّنیع   ، ةثراكلا كلت  باقعأ  يف   . دودحملا
ّيعيرشتلا سلجملا  ءاضعأ  نم  َدوسأ  ًالجر  نطنشاو  بصنم 

ةكرح يفو   . ًاّیبسن ةریصق  ةّدم  هبصنم  يف  يقب  ّهنكل   ، ةنيدملل
ىلإ ةطِبحم  ةعيرس  ًةدوع  نّییكریمألا  نّییقيرفألا  نم  ٌرثك  اھربتعا 
َبختنا  ، وغاكیش ةسایس  ةرادإ  يف  ةميدقلا  ضیبلا  بیلاسأ 
ظفاحملا  ، هیلاد دراشتير ج.  نبا  وھو   . هیلاد دراشتير م.  نوعرتقملا 

تّایبوسحملا ةسایسل  ّيحورلا  بألا  ٌرثك  هربتعا  دقو   ، قباسلا
. وغاكیش يف  ةریھشلا 

اّھنأ ّالإ   ، ةديدجلا ةرادإلا  نأشب  اّھلك  يریلاف  تاظّفحت  مغر  ىلعو 
ّينوناقلا مسقلا  نم  تلقتناو   ، ّةيدلبلا راد  يف  لمعلا  ةلصاوم  تّررق 

كانھ دوجولاب  ةدیعس  تناك   . ةرشابم هیلاد  ظفاحملا  بتكم  ىلإ 
ّنأ يل  تلاق   . ىرخأ بابسأ  ىلإ  ةفاضإ   ، ءاوجألا فالتخا  ببسب 

ّيموكحلا لمعلا  ىلإ  تاكرشلا  نوناق  لاجم  يف  لمعلا  نم  اھلاقتنا 
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عقاولا نم   ، ةقاطلاب ةنوحشم  ٍةزفقب  هبشأ  ناك   . حایترالاب اھرعشأ 
تاحطان نم  ایلعلا  تاقبطلا  يف  ةاماحملا  ةلوازمل  قّمنملاو  فئازلا 

. ًاّیلعف ّيعقاولا  ملاعلا  ؛  ّيعقاولا ملاعلا  ىلإ   ، باحسلا
، وغاكیش يف  ةعطاقملا  سلجمو  ّةيدلبلا  راد  ّمضي  يذلا  ءانبلا 
نم ّفلؤم  وھو   ، طسبنم ّيولع  حطس  هل   ، ّيدامرلا تینارغلاب  ّدیُش 

عراشو كرالك  ةقطنم  نیب  ةحاسملا  لغشيو   ، ةقبط ةرشع  ىدحإ 
ةطیحملا ةقھاشلا  جاربألاب  ةنراقمو  . Loop لامش  ، اھلمكأب لاسال 

هرھظم ّنكل   ، ةماخض ّلقأ  ىنبملا  اذھ  ودبي   ، بتاكم ّمضت  يتلاو   ، هب
ّةیثنروك ةدمعأب  ّةیجراخلا  هتھجاو  نادزت  ثیح   ، ةماخفلا نم  ولخي  ال 
اھّتیبلاغ يف  ّةوسكملا  ةحیسفلا  تاھدرلا  بناج  ىلإ   ، ةیلاع

نم ّيقرشلا  ءزجلا  نم  هنوؤش  ةعطاقملا  سلجم  ريدي   . اًماخر
بتاكم ّمضي  يذلا  ّيبرغلا  ءزجلا  لغشتف  ّةيدلبلا  راد  اّمأ  ؛  ىنبملا

. ةدمعلا ریتركس  ىلإ  ةفاضإ   ، ّيدلبلا سلجملا  ءاضعأو  ظفاحملا 
قناخلا ّيفیصلا  مویلا  كلذ  يف  ُتفشتكا  ام  قفو   ، ّةيدلبلا راد  تناك 

ىلع سانلاب  ًّةظتكم   ، يریلاف عم  فیظوت  ةلباقم  ءارجإل  تبھذ  نیح 
. هنیع تقولا  يف  تايونعملا  عفري  اّمنإ   ، قلقم ٍوحن 

قاروأ نولّجسي  نورخآو   ، مھتاجيز نودقعي  سانأ  كانھ  ناك 
رفحلا نأشب  ىواكش  نومّدقي  صاخشأ  كانھو   . مھتارّایس
يراجملا صوصخبو  مھلزانم  يكلام  ّدضو   ، قرطلا يف  ةدوجوملا 

كانھ ناك   . هحالصإ ّةيدلبلا  نكمي  ام  ّلك  نأشبو   ، مھئایحأ يف 
كانھ ناك   . ةلاّقن دعاقم  ىلع  نّونسمو   ، مھتابرع لخاد  ّعضُر  لافطأ 
نولواحي نوّدرشم  صاخشأو   ، طغض تاعامج  ءاضعأو  نّویفاحص 

، ءانبلل لباقملا  فیصرلا  ىلعو   . جراخلا يف  ّوجلا  ةرارح  نم  برھلا 
، ال عفترم توصب  َيناغأ  نودشنيو   ، تاتفالب نوّحولي  نوطشان  َفقو 

ةشھدلا بسحف  ّركذتأ   . مھبضغ راثأ  يذلا  ببسلا  نآلا  ّركذتأ 
ةلصاوتملا ىضوفلا  كلت  ةيؤر  ىدل  امھب  ترعش  نيذللا  ناتتفالاو 

، سانلا ىلإ  يمتنت  ّةيدلبلا  راد  تناك   . ناكملا كلذ  يف  ةطوبضملاو 
يف اھدھعأ  مل  ةئيرج  ةعيرس  ٌةكرح  اھئاجرأ  يف  يرست  تناكو 

.Sidley بتاكم
. يعم ثّدحتلل  مویلا  كلذ  يف  ةقیقد  نيرشع  يریلاف  تّصصخ 
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ةّدیس تناك   . اًفصنو ةعاس  انثيدح  لاط  نأ  ةجیتنلا  تناك   ، نكلو
لیصفت تاذ  ةلذب  يدترت   ، ةحتاف ةرشب  تاذ  ةلیحن  ّةیكریمأ  ّةیقيرفأ 
ةرظنب ينقمرت  تناك   . راظنألا تفلت  اھتناصرو  ٌبذع  اھثيدح   ، قینأ
ُتظحال امدنع   ، باجعإلاب اھوحن  ُترعش   . نیّتینبلا اھینیع  نم  ةبقاث 

، اھلمعب عتمتست  اّھنأ  ادب   . ةنيدملا يف  لمعلا  ّةیلآ  اھمھف  ىدم 
يف ةنماكلا  ّةیطارقوریبلا  تالكشملا  لھاجت  لواحت  مل  اّھنكل 

. حایترالاب ينرعشأ  اھّتیصخش  يف  ءيش  ةّمث   . ّيموكحلا لمعلا 
يف تنَّكمت  ينوكل  اھتشھد  ىدمب  يریلاف  ينتربخأ   ، تاونس دعب 
حیحص  . اھیلع فَراعتملا  فیظوتلا  ةلباقم  ّةیلآ  سْكع  نم  مویلا  كلذ 
يّننأ ّالإ   ، يلوح ّةیساسأ  ةدیفم  تامولعم  اھل  ُتمّدق  يّننأ 
لمعلا هاجت  كاذنآ  اھرعاشم  مھف  يف  ّينم  ًةبغر   ، اًضيأ اھتبوجتسا 
ربتخأ ُتنك   . هیّفظوم عم  ظفاحملا  بواجت  ىدم  ةفرعمو   ، هّيدؤت يذلا 
ىدم ربتخت  يھ  تناك  ام  ردقب   ، ّيلإ ةبسنلاب  لمعلا  ةمءالم  ىدم 

. لمعلل يتمءالم 
ُتلواح يّننأ  مزجأ  داكأ   ، ثادحألا كلت  يعاجرتسا  ىدل 

نم ةیتآ  ٍةأرما  عم   ، ثيدحلا لدابتل  ةردان  ًةصرف  ادب  اّمم  ةدافتسالا 
عضبب يلبق  لمعلا  كرتعم  تلخد  اّھنكل   ، يتیفلخل ةھباشم  ّةیفلخ 

مل ٍوحن  ىلع  ةمیكحو  ةئيرج  ةئداھ  ةّدیس  يریلاف  تناك   . تاونس
نم تناك  اّھنأ  اًضيأ  ُتظحال   . لئالق صاخشأ  دنع  ّالإ  لبق  نم  هظحلأ 
ىلإ ىعسي  نأو  مھنم  ّملعتي  نأ  ءرملا  نكمي  نيذلا  صاخشألا 

. مھبرقب ءاقبلا 
ىلإ ينتعد  ذإ   ، ًالمع يریلاف  ّيلع  تضرع   ، بتكملا رداغأ  نأ  لبق 
تلاقو  . هیلاد ظفاحملا  ةدعاسم  ةفصب  اھلمع  قيرف  ىلإ  مامضنالا 

كلت يف   . ةزھاج ّينأب  رعشأ  امدنع  لمعلا  ءدب  يناكمإ  يف  ّنأ 
ديزي يبتار  نكي  ملو  نوناقلا  لاجم  يف  يلمع  نكي  مل   ، ةفیظولا
كاذنآ هاضاقتأ  تنك  يذلا  بتارلا  فصن  يأ   ، رالود فلأ  نّیتس  نع 

، ًالیلق ّيورتلا  ّيلع  ّنأ  يریلاف  ينتربخأ  . Sidley & Austin نم
ناك  . عونلا اذھ  نم  رییغتلل  ةّدعتسم  ًالعف  تنك  اذإ  ام  يف  ریكفتلاو 

. اھب مایقلل  ةدعتسم  تنك  نإو  ةلقنلا  كلت  يف  ركفأ  نأ  َّيلع 
ةاتف ينوك  ىلإ  اًرظنف  ؛  ّةيدلبلا رادل  اًریبك  اًمارتحا  ّنكأ  نكأ  مل 
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لمعلا يف  اًریثك  قثأ  مل   ، ّيبونجلا بناجلا  يف  تأشن  ءادوس 
تناك  . دوسلا ةحلصم  ریغل  ًايدیلقت  ّلَغتسُت  ةسایسلاف   . ّيسایسلا
نیلطاع  ، ٍّندتم ّيمیلعت  عضو  يف  انئاقبإلو   ، انئاصقإو انلزعل  ًةلیسو 

ياّدج دباك   . بسانم ٍرجأ  ىلع  لصحن  ال   ، انلمع اذإو   . لمعلا نم 
، ورك میج  نیناوق  هتّلكش  يذلا  بعرلا  ّلظ  يف  َشیعلا  ياتّدجو 

اوقثي مل   ، يلاتلاب  . نیكاسملا نیمأت  يف  زییمتلا  لالذإ  اوناع  امك 
، دياس ثواس   ، يّدج ناك   ) اھعون ناك  ًاّيأ   ، ةطلسلا يف  اًساسأ 

بیبط نم  ّىتح  ىذألا  هلواطي  نأ  دعبتسي  ال   ، نوركذت ام  بسحب 
اًّفظوم هتایح  نم  ربكألا  ءزجلا  ىضمأ  يذلا   ، يدلاو اّمأ  نانسألا .)

ّيطارقميدلا بزحلل  ّةیباختنالا  ةرئادلل  اًسیئر  ناك  دقف   ، ّةيدلبلا يف 
ُّزیحلا يدلاو  َقار   . هلمع يف  هتیقرت  رابتعالا  يف  ُذخألا  َرّسیتي  يكل 

ّةیبوسحملا ّنكل   ، بصنملا كلذ  تابجاو  هضرفت  يذلا  ّيعامتجالا 
. ماودلا ىلع  طابحإلاب  هترعشأ  ّةيدلبلا  يف  ةدئاسلا 

ّنأ يف  ّكش  ال   . ّةيدلبلا يف  لمعلا  يف   ، ًةأجف  ، ّركفأ انأ  اھو 
يمامتھا راثأ  لمعلا  ّنكل   ، ةظحل رفنأ  ينلعج  لخدلا  ضافخنا 
ينعفدي ام  ءيشب   ، ىرخأ ٍةزخوب  ترعش   . قمعأ ىوتسم  ىلع 

تنك  . هل تّططخ  اّمع  اًفلتخم  ًالبقتسم  نوكي  نأ  نكمي  ام  بوص 
مل رمألاف  ؛  دحاو صخش  الول   ، ةئجافملا ةلقنلا  كلتل  ةّدعتسم  هبش 
مّايأ ةعضب  دعب  يریلاف  يب  تلّصتا  امدنع   . يدحو يب  ّقلعتي  دعي 
ّمث  ، ضرعلا يف  ّركفأ  تلز  ام  ّينأب  اھتربخأ   ، عوضوملا ةعباتمل 
لھ  ، ءاجر : » اھل تلق   . ًابيرغ نوكي  دقو   ، اًریخأ ًالاؤس  اھیلع  تحرط 

«. ؟ يبیطخ ىلإ  كفرعأ  نأ  يننكمي 
انّتصق ثادحأ  عجرتسأو   ، ءارولا ىلإ  ًالیلق  دوعأ  نأ  َّيلع  ّنأ  دقتعأ 
كابترالا ةمّاود  ّمضخ  يف   ، فیصلا كلذ  يف  قناخلا  ّرحلا  مّايأ  لالخ 

دق كاراب  ناك   . يدلاو ةافو  دعب  اًرھشأ  اھیف  تشع  يتلا  ضومغلاو 
ّمث  ، يدلاو ةزانج  لالخ  عاطتسملا  ردق  ينمزالیل  وغاكیش  ىلإ  داع 
، ويام / رايأ رھش  يف  هّجرخت  دعب   . درافراھ يف  هتسارد  ءاھنإل  داع 
ىلإ داعو   ، زوملا نولب  ءارفصلا  نوستادلا  هترّایس  عابو   ، هتعتمأ مزح 
نیب نوكیل  مقرلا 7436،   ، دیلكوي عراش  بونج  ىلإ  هَّجوت   . وغاكیش

، نیَماع حاجنب  انزتجا  دقو   . يّنبحي ّهنأب  ترعشو   ، ّهبحأ تنك   . ّيَعارذ

١٦١ www.jadidpdf.com



نحن اھو   . اًضعب امھضعب  نم  نيدیعب  ناشیعي  نیبیبح  امھلالخ  ّانك 
ّهنأ ينعي  ام   . اًضعب امھضعب  نم  نیبيرق  ناشیعي  نابیبح   ، اًریخأ  ، نآلا
لالخ ريرسلا  يف  ٍتاعاس  ةیضمت  ىلإ  ةدوعلا  انناكمإ  يف  راص 
روطف لوانتل  جرخن  ّمث   ، فحصلا اھیف  أرقن   ، عوبسألا ةياھن  ةلطع 

، اًضيأ ينعي  امو   . راكفأ نم  انلاب  يف  رطخي  ام  ّلك  لدابتلو   ، رّخأتم
ءاعبرألاو ءاثالثلاو  نینثإلا  يلایل  يف   ، اًجراخ ءاشعلا  لوانت 
بایثلا يوطن  نأو   ، تیبلا تاجاح  ّقوستن  نأو   ، سیمخلاو

اھیف رعشأ  يتلا  ةریثكلا  تایسمألا  يفو   . زافلتلا مامأ  ةلوسغملا 
اًدوجوم كاراب  ناك   ، يدلاو ينادقف  ببسب  ءاكبلا  يف  ةبغرب 

. ينیبج ّلبقیلو  ينّمضیل 
، قوقحلا ّةّیلك  يف  اًریخأ  هتسارد  ىھنأ  ّهنإ  ذإ   ، اًحاترم كاراب  ناك 

َملاعلا اھضرفي  يتلا  ّةيرظنلا  ملاوعلا  نم  جورخلا  ىلإ  اًّقوشتم  تابو 
يف ناك  باتك  ةركف  عابو   . عتممو ٍّيعقاو  لمع  ءدب  ىلإو   ، ّيميداكألا
تدبو  . كرويوین يف  رشان  ىلإ   ، ّةيوھلاو قرعلا  لوح   ، هفیلأت ددص 

. اًریبك اًزاجنإ   ، بتكلا قشعي  هلثم  ٍلجر  ىلإ  ةبسنلاب   ، ةقفصلا
. ةطوطخملا ءاھنإل  ًابيرقت  ةنس  حِنُمو   ، اًمّدقم ًةعفد  ىّقلت 

 – هتعمس تناك  دقف   . ةریثك تارایخب  عتمتي  كاراب  ادب   ، هتداعك
ريرقتو  ، هل َحيدملا  هُتذتاسأ  اھیف  لاك  يتلا  ريراقتلا  نع  ةمجانلا   

– Law Review ةفیحصل اًريدم  هرایتخا  لوح  زميات  كرويوین  ةفیحص 
، اھیلإ ّمضني  نأ  وغاكیش  ةعماج  هیلع  تضرع   . ةریثك اًصرف  هل  ّرفوت 

اًریغص ًابتكم  هّفرصت  يف  تعضوو   ،(Fellowship بتار (  نود  نم  نكل 
اًدقع ّعقوي   ، رمألا ةياھن  يف   ، اّمبر  . هباتك ّفلؤي  يك  ماع  ةّدم 
يئالمز ناك   . اًدعاسم اًذاتسأ  هتفصب   ، قوقحلا ّةّیلك  يف  سيردتلل 

اًماود ةكرشلا  يف  لمعي  نأب  نولمأي  اولاز  ام   Sidley & Austin يف
ّةیقبتملا ةینامثلا  عیباسألا  لالخ  همدختسي  ًابتكم  هل  اونّمأف   ، ًالماك

يف  ، نیّجردتملا نیماحملا  لودج  ىلإ  باستنالا  رابتخا  هميدقتل 
لمعلا ناكمإ  سردي   ، كلذ ّلك  بناج  ىلإ  ناكو   . ویلوي / زومت رھش 
ةكرش يھو   ،Davis, Miner, Barnhill & Galland ةكرش ىدل 
قوقحلا اياضقب  ىنعُت   ، ةّماعلا ةحلصملا  لاجم  يف  ةطشان  ةریغص 

اوناك اھیماحم  ّنأ  ىلإ  ةفاضإ   ، ةلداعلا ناكسإلا  صرفو   ، ةیندملا
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ّلكش ام  اذھو   ، نطنشاو دلوراھ  هّلثمي  يذلا  ّطخلا  ىلإ  نوزاحني 
. كاراب ىلإ  ةبسنلاب  اًمھم  ًابذاج  ًالماع 

اًتقو عیضي  الو   ، ةدودحم ریغ  اًصرف  كلتمي  ّهنأ  دقتعي  يذلا  لجرلا  نإ 
، اًموي ىشالتتس  صرفلا  كلت  تناك  اذإ  اّمع  لؤاستلا  يف  ةقاط  وأ 
لینل ّةیلوؤسمبو  ّدجب  لمع  كاراب  ناك   . هلخاد يف  زّفحم  لماع  هيدل 
همّدقت سِقي  وأ   ، هتازاجنإ لّجسي  مل  ّهنكل   . كاذنآ هل  مَّدقُي  ناك  ام  ّلك 

، يفراعم نم  رثك  صاخشأ  لعف  امك   ، نيرخآلاب ةنراقم  ةایحلا  يف 
ًالفاغ ودبي  ناك   ، بلاغلا يف   . نایحألا ضعب  يف  ُلعفأ  تنك  امك  لب 
نعو  ، ةایحلا هذھ  يف  هاجلاو  ةورثلا  وحن  مومحملا  قابسلا  نع 
نم تّاینیثالثلا  يف   ، ٍماحم ّيأب  ضرتفُي  يتلا  اّھلك  ّةيداملا  ءایشألا 
ًالوصو  ، اًجارحإ ّببست  ةرّایسب ال  اًءدب   ، اھكالتما ىلإ  يعسلا   ، رمعلا

يف ةقینأ  ةّقش  وأ   ، ّةیفلخ ةحاب  ّمضي  يحاوضلا  يف  تیب  ىلإ 
ةرتفلا يف  يّننكل   ، اًقباس هیف  ةزیملا  هذھ  ُتظحال  . Loop ةقطنم
ّلوحت ّلوأب  مایقلا  يف  اھلالخ  ّركفأو   ، اًعم اھیف  شیعن  ّانك  يتلا 

. رثكأ اھرّدقأ  ُتأدب   ، يتایح يف  ّيقیقح 
يذلا تقولا  يف  هسفن  يف  اًقثاوو  اًنمؤم  كاراب  ناك   ، راصتخاب

اذإ ّكنأب  ةعانق  ىلع  ناك   . ةقثلاو ناميإلا  نع  نورخآلا  ّىلخت 
ُتشقانف انأ  اّمأ   . هب موقت  ام  يف  حجنت  فوسف   ، كئدابمب تكّسمت 

ةنھم كرت  يف  يتبغر  يف  اًرثك  اًصاخشأ  ّةینالقعو  ّةقدب  كاذتقو 
. اّھلك ّةیجراخلا  ریياعملا  ىلإ  اندنتسا  ام  اذإ   ، اھیف ًةحجان  تنك 

نيریثكلا هوجو  ىلع  قلقلاو  رذحلا  ریباعت  ظحالأ   ، ّةرم رثإ  ّةرم   ، تنكو
يلشف نع  وأ   ، اھديدست يغبني  يتلا  ضورقلا  نع  ثّدحتأ  نیح 

يف ریكفتلا  نم  يسفن  عنم  عطتسأ  مل   . لزنم ءارش  رمأ  ّربدت  يف 
ّبنجتو ةعضاوتم  اًفادھأ  هسفنل  عضي  نأ  دّمعت  فیكو   ، يدلاو

ّنرت تناك   ، هّجتأ تنك  امنيأو   . رارقتسالاب انرِعشُي  يكل  ةرطاخملا 
يف يّركف  ّمث  ًّالوأ  لاملا  يبسكا  يتدلاو : ةحیصن  ّينذأ  يف 
يتلاو  ، يقامعأ يف  ةنماكلا  ُةفھللا  كلت  يقلق  تَداز   . كتداعس
يّننأ كردأ  تنك  ّةّيداملا : تابغرلا  نم  اھادع  ام  ّلك  ىلع  ىغطت 
كلت نكمي  فیك   ، نكلو  . نكمم تقو  عرسأ  يف  لافطأ  باجنإ  ديرأ 

؟ لماكلاب ديدج  لاجم  يف  لمعلا  ُتأدب  اذإ  قّقحتت  نأ  ةبغرلا 
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ءاودلاب هبشأ  ّيلإ  ةبسنلاب  راص   ، وغاكیش ىلإ  كاراب  داع  امدنع 
يتامازتلا دِّدعأ  امدنع  ّيلإ  يغصي  ناك   . يقلق بعوتسا   . ئّدھملا

كاراب ّرقأ   . لافطأ باجنإل  فّھلتي   ، اًضيأ وھ   ، ّهنأ يل  ّدكؤيو   ، ّةّيداملا
يف انذخأ  ام  اذإ   ، رومألا ریبدت  نم  ّنكمتنس  فیك  َّعقوت  انعسي  ّهنأب ال 
ةایحلا راطإ  يف  هسفن  رصحي  نأ  يف  بغري  مل  ّانم  ًاّيأ  ّنأ   ، رابتعالا
يتلا ةّلصحملا  ّنكل   . ًةداع نوماحملا  اھب  ّعتمتي  يتلا  ةحيرملا 
ّنأو  ، اًقالطإ ءارقف  نكن  مل  اّننأ  يھ   ، ةياھنلا يف  اھب  انجرخ 
لالخ انضرتعت  يتلا  تابوعصلا  تناك  اّمبرو   . اًدعاو ناك  انلبقتسم 

. رثكأ اًدعاو  هلعجت  يتلا  يھ   ، هل طیطختلا 
، اًمدُق ِّيضُملا  ىلع  ينعّجشي  يذلا  دیحولا  صخشلا  كاراب  ناك 
ّهنأ دقتعا  ام  ّلك  بوص  هّجوتلاو   ، اّھلك قلقلا  يعاود  لھاجتو 
 – ّنأل  ، لوھجملا وحن  زفقلا  يف  ریض  كانھ  نكي  مل   . يندعسیس
نمب  ، مھمظعم يف  نوسنبورو  زدلیش  َيترسأ  دارفأ  ُربتعیسو   
نل َلوھجملا  ةّعورم –  َةركفلا  هذھ   ، دياس ثواسو  يدناد  مھیف 

. ينلتقي
. كلذب مایقلا  كناكمإ  يف   ، يقلقت ال  : » يل لوقي  كاراب  ناك 

«. انرمأ ّربدتنس 
نیماحملا لودج  ىلإ  باستنالا  رابتخا  نع  ًالیلق  نآلا  ثّدحتأس 

بغريو ّهوتل  ّجرخت  ماحم  ّيأل  هنم  ّدب  ّقاش ال  بجاو  ّهنإ  نیّجردتملا :
َهبولسأو هسفن  رابتخالا  ىوتحم  ّنأ  عمو   . ةاماحملا ةلوازم  يف 

 – رابتخالل مّدقتلا  ةبرجت  ّنإف   ، ىرخأ ىلإ  ةيالو  نم  ًاّیبسن  نافلتخي 
نیموي ةّدم   ، مویلا يف  ةعاس  ةرشع  يتنثا  ّرمتسي  ٌدھج  يھو 

، دقاعتلا نوناقب  اًءدب  ءيش : ّلكب  صخشلا  ماملإ  تابثإل   ، نیلماك
ربتعُت ةنمآلا –  تایلمعلا  مكحت  يتلا  ةضماغلا  دعاوقلا  ىلإ  ًالوصو 
مّدقتلا يف  ّركفي  كاراب  ناك   . ةبوعصلا ةياغ  يف  ةبرجت  اًمومع 

ثالث لبق  يونیلإ  ةيالو  يف  هیلإ  ُتمّدقت  دق  تنك  يذلا  رابتخالل 
يف يتسارد  هیف  تیھنأ  يذلا  ماعلا  فیص  يف  يأ   ، تاونس
بتكم يف  ينضملا  لمعلا  نم  نيرھش  تیضمأ  امدعب   ، درافراھ
تربجأو  ، ّةيریضحت ةرودب  هسفن  تقولا  يف  ُتقحتلاو   ،Sidley

. ةلص تاذ  تارابتخا  نّمضتي  كیمس  باتك  يف  صوغلا  ىلع  يسفن 
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يف  ، غيرك ىلإ  سیناج  هیف  ّتفُز  يذلا  فیصلا  لالخ  كلذ  لصح 
. اھتافیصو ىدحإ  نوكأ  نأ  سیناج  ّينم  َتبلط   . رفند  ، اھتنيدم

اّھلقأ نكي  مل  ؛  ةّدع بابسأل   ، رودلاب مایقلل  ةفھلو  ةعرسب  ُتعفدنا 
يف  ، ّفقوت نود  نم  تاونس  عبس   ، ةساردلا يف  ُتددك  تنك  يّننأ 

، فافزلا نیتاسفب  يباجعإ  نع  ّربعأ  تحر   . درافراھو نوتسنِرب 
َناوتأ مل   . فافزلا قبست  يتلا  سورعلا  ةلفح  میظنت  يف  تدعاسو 
يف  . ةجھب رثكأ  كرابملا  مویلا  كلذ  لعجل  ءيش  ّيأب  مایقلا  نع 

، جاوزلا َروذن  يقیقش  ةوالت  ةركفل  يتسامح  تناك   ، ىرخأ ٍةرابع 
. ةحنجلل ينوناقلا  فيرعتلا  ةعجارمل  يتسامح   ، فصوي امب ال  قوفت 

بتكم قيرط  نم  لصت  تارابتخالا  جئاتن  تناك   ، تقولا كلذ  يف 
ّجوزتو رابتخالا  تمّدق  نأ  دعبو   ، ماعلا كلذ  فيرخ  يف   . ديربلا
نیب ناك  اذإ  اّمع  هتلأسو   ، يلمع ّرقم  نم  يدلاوب  تلّصتا   ، يقیقش
لمحي فورظم  كانھ  لعفلاب  ناك   . يمسا لمحي  فورظم  ديربلا 
رابتخاب ىنعُت  يتلا  ةھجلا  نم  ةلاسر  ّمضي  ناك  لھ   . يمسا

؟ يونیلإ ةيالو  يف  نیّجردتملا  نیماحملا  لودج  ىلإ  باستنالا 
«. فرظلا ىلع  ةّنودملا  ةلِسرملا  ةھجلا  يھ  هذھ   ... معن ؟  ... اذامل »
داس ّمث   ، قاروأ ةشخشخ  تعمس   . ّينع ةباین  هحتف  هنم  ُتبلط 

. تیمم ليوط  ٌتمص 
. رابتخالا يف  ُتلشف 

اذإ ّالإ   ، ناحتما ّيأ  يف  يتایح  يف  تلشف  نأ  يل  قبسي  مل 
لافطألا ةضور  يف  اھیف  ُتفقو  يتلا  َةظحللا  رابتعالا  يف  انذخأ 

. ةریبك تاقاطب  ىلع  ةبوتكملا  ضیبأ »  » ةملكلا ةءارق  نع  ًةزجاع 
نیماحملا لودج  ىلإ  باستنالا  رابتخا  يف  تلشف  يّننكل 

ّلك تلذخ  يّننأ  يف  ًةقثاو  تنك   . يزخلاب ترعش   . نیّجردتملا
َباكترا ةداتعم  نكأ  مل   . ينّفظو وأ  ينعّجش  وأ  ينّسرد  صخش 

، رومألل ریضحتلا  يف  يطارفإب   ، اًديدحت  ، ةفورعم تنك  لب   ، ءاطخألا
يّننكل  . ّمھم ٍناحتماب  وأ   ، ةّمھم ٍةظحلب  رمألا  ّقلعتي  امدنع  اّمیس  ال 
يثارتكا مدع  ىلإ  دئاع  يلشف  ّنأ  نآلا  دقتعأو   . ةصرفلا كلت  ُّتوف 

ةجیتن ءاج  ٌروعش  وھو   ، قوقحلا ّةّیلك  يف  يتسارد  تاونس  لالخ 
ةسارد ّتلم  ًةبلاط  تنك  ذإ   ، نيديدشلا قاھرإلاو  داھجإلا 
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نع دعبلا  ّلك  ًةدیعبو   ، سانلا نم  ّةلق  ىوس  اھمھفي  ال  تاعوضوم 
ام اذھو   ، بتكلا عم  ، ال  سانلا عم  لماعتلا  ديرأ  تنك   . ّةیعقاولا ةایحلا 

ةدعاسملا بتكم  يف  لمعلل  اھیف  تّعوطت  يتلا  ةرتفلا  لعج 
، قوقحلا ّةّیلك  يف  اھتشع  ةلحرم  لمجأ  ّةّیلكلل  عباتلا  ّةینوناقلا 

تاكیش ىلع  لوصحلا  يف  دعاسأ   ، لثملا لیبس  ىلع   ، تنك ثیح 
. نوناقلا فلاخي  كلُم  بحاص  ةھجاوم  يف  وأ   ، ّيعامتجالا نامضلا 

ينمزالي هملأ  زخو  ّلظ   . لشفلا ّبحأ  نكأ  مل   ، ةّلصحملا يفو 
مھ مّھنأب   Sidley يف يئالمز  نم  رثك  فارتعا  دعب  ّىتح   ، اًرھشأ

نیّجردتملا نیماحملا  لودج  ىلإ  باستنالا  رابتخا  يف  اوبسر  اًضيأ 
تببكنا  ، فيرخلا كلذ  نم  قحال  تقو  يف   . هل اوعضخ  ّةرم  ّلوأ  يف 

يف  . ةلوھسب ُتحجنو   ، هسفن رابتخالا  دیعأ  يك  ةساردلا  ىلع 
نكي مل   ، ءايربكلاب ةّقلعتملا  رومألا  انینثتسا  ام  اذإو   ، فاطملا ةياھن 

. قالطإلا ىلع  ریثأت  ّيأ  يلشفل 
كاراب بقارأ  امیف  ةرتفلا  كلت  تايركذ  عجرتسأ  تنك   ، تاونس دعب 

، ٍریضحت تارود  يف  كراشي  ناك   . رابتخالل اًضيأ  ّأیھتي  ّةيرشحب 
سردي نكي  مل   ، ييأر يف  ّهنأ  عم   ، ّةصاخلا هبتك  يف  ّداوملا  عجاريو 
اًقبسم ُتفرع  يّننأ  ول  ّفرصتأس  تنك  املثم  ّيأ   ، يغبني امك  اھیف 

وأ  ، عوضوملا ىلإ  ّقرطتلا  ىلع  ّرصأ  نكأ  مل  يّننكل   . هفرعأ ترص  ام 
ناك  . نیتفلتخم  ، كارابو انأ   ، اناتبیكرت تناك   . يبوسرب هریكذت  ىلع 
ىتم اھرضحتسيو  هنھذ  يف  ةریثك  تایطعمو  تامولعم  ّنزخي  وھ 
امل  ،( ماقرألا لجر  « ) The Fact Guy مسا «  هیلع  تقلطأ   . اھجاتحا

. هیلإ ّقرطتُي  دق  عوضوم  ّيأ  نع  ةقیقد  تاءاصحإ  نم  هكلتمي  ناك 
مل  ، عقاولا يف   . ًابيرقت هاري  ام  ّلك  نيزخت  ىلع  ةرداق  هتركاذ  تناك 
مل ّهنأ  جاعزنالا  نم  ءيشب  تكردأو   ، رابتخالا نأشب  اًّقح  ةقلق  نكأ 

. رخآلا وھ  اًقلق  نكي 
نیثالثلاو دحاولا  يف  رابتخالا –  ميدقت  هیف  ىھنأ  يذلا  مویلا  يف 

يف ةلواط  انزجحف  اًّركبم  انلفتحا  ویلوي 1991  – / زومت رھش  نم 
، ةلّضفملا انمعاطم  نم  ناك  . Gordon ىعدي  ، ةنيدملا َطسو  معطم 

زارطلا نم  ةتفاخلا  هترانإ  ةزھجأب   ، ّةصاخلا تابسانملاب  قیلي  ًاناكم 
يتلا ماعطلا  ةحئالو   ، ةفیظنلا ضِیبلا  تالواطلا  ةیطغأو   ،Art Deco

١٦٦ www.jadidpdf.com



فیصلا ناك   . يكوش يضرألا  رئاطفو  رایفاكلا  لثم  باطو  ّذل  ام  ّمضت 
. ةداعسلاب رعشن  ّانكو   ، هتورذ غلب 

انبرش  . ءاخسب بلطن  نأ   ، نودروغ معطم  ىلإ  انباھذ  دنع   ، اندتعا
. ّيسیئرلا قبطلا  عم  اًّدیج  اًذیبن  انرتخا  ّمث   ، تّالبقملا عم  ينیتراملا 

هیضمن يذلا  تقولاب  عتمتسنو  انل  رطخي  ام  ّلك  يف  ثّدحتن  ّانك 
راثأو كاراب  يل  مستبا   ، ماعطلا لوانت  نم  انیھتنا  امدنع   . ًاّيوس
ّلكب يّنبحي  ّهنأ  مغر  ىلعو   ، ّهنأ لاقو   ، يدیب كسمأ   . جاوزلا عوضوم 
ىلإ عفدنت  ءامدلاب  ترعش   . كلذ يف  ًالئاط  ىري  ًالعف ال  لاز  ام   ، هنایك

اذ اًریبك  ّرز  اً ؛  يلخاد يف  ام  ّرز  اً طغض  دق  مھدحأ  ّنأ  ادب   . ّيتنجو
ًاطاحم  ، ةيوون ةأشنم  يف  هارت  نأ  نكمي  امب  اًھیبش  رمحأ  ضیمو 

لوح اًرارق  ذّختنس  لھ  اًّقح !  . عقوملا ءالخإل  طئارخبو  راذنإ  ِتاراشإب 
؟ نآلا عوضوملا  اذھ 

ةركف ًاّيرظن  انشقان  نأ  انل  قبس   . ددصلا اذھ  يف  ّانك  اّننأ  عقاولاو 
نكي مل  كارابو   ، ّةيدیلقت ًةناسنإ  تنك  ّریغتي : مل  اًئیش  ّنكل   ، جاوزلا
اذھ  . هيأر رییغت  ىلع  رخآلا  لمحي  نل  ّانم  اًدحأ  ّنأ  اًحضاو  ادب   . كلذك
يف  ، نحنف  ، ةسامحب عوضوملا  ةشقانم  نم  انعنمي  مل  عضولا 
ءاسنو  ، ةقینأ تارتس  نودتري  لاجرب  نیطاحم  ّانك   . نایماحم  ، ةياھنلا

يف ام  تلذبف   ، ةّزیمملا مھتابجوب  نوعتمتسي  ةلیمج  نیتاسف  يف 
. ضفخنم توصب  ّملكتأل  يعسو 

ةقالع شیعن  ّانك  اذإ  : » ءودھ نم  يننكمأ  ام  ّلكب   ، هل تلق 
دق فیكو  ؟  ًاّیمسر اًعباط  مازتلالا  اذھ  يطعن  ال  اذاملف   ، ةمزتلم

«. ؟ انتماركب كلذ  ّسمي 
يف اھیلإ  انّقرطت  ّانك  يتلا  تالؤاستلا  عیمج  انحرط   ، كاذنیح
يھ ام  ؟  ّمھم وھ  اذاملو  ؟  ّمھم جاوزلا  لھ   . ةقباسلا تاشاقنلا 
اذإ انلبقتسم  هیلع  نوكیس  امو  ؟  يتلكشم يھ  ام  ؟  هتلكشم
، انیيأر يف  نْیَفلتخم  ّانك  لب   ، رجاشتن نكن  مل  ؟  ّلح داجيإ  نع  انزجع 

بوجتسن  ، تامكللا لدابتن   . نَییماحمك فالتخالا  كلذ  نع  ّربعن  ّانكو 
اًّرتوت رثكأ  تنك  يّننأ  اًحضاو  ادب  ّهنأ  عمو   . ءيش ّلك  ّللحنو   ، ّةقدب

. ثيدحلا نم  ربكألا  طسقلا  ُتّیلوت  يّننأ  ّالإ   ، هنم
ءاطغ ناك   ، ىولح قبط  لمحي  وھو  لدانلا  ىتأ   ، رمألا ةياھن  يف 

١٦٧ www.jadidpdf.com



ىلإ ًةجعزنم  تنك   . ءاطغلا عفرو  يمامأ  هعضو   . ةّضفلا نم  قبطلا 
نم ًةبلع  تيأر   ، ترظن امدنع   ، نكل  . قبطلا ىلإ  رظنأ  مل  يّننأ  ةجرد 
ّعصرم متاخ   ، ةبلعلا لخاد   . هتالوكوشلا ةكعك  ناكم  نكادلا  لمخملا 

. ساملاب
درجم هتّمرب  رمألا  ناك   . اًّخف يل  بصن  دقل   . اًحزامم  ، كاراب ّيلإ  رظن 
دّمعت  . ينرمغي حرفلاب  ترعشو   ، ةیناث يف  يبضغ  ىشالت   . ةعدخ

ةعفادملا اھیف  يوني  يتلا  ةریخألا  ّةرملا  تناك  اّھنأل  يجاعزإ  كاراب 
ىلع عكر   . ةسلجلا تعفُر   . هتایح يف  جاوزلل  ةضھانملا  هتّجح  نع 
اّمع  ، لاعفنالا نم  جّدھتم  توصبو  قدصب   ، ينلأسو هیتبكر  ىدحإ 
راز ّهنأ   ، قحال ٍتقو  يف   ، ُتملع  . هب جاوزلا  لوبقب  هّفرشأ  تنك  اذإ 
هتبجأ امدنعو   . امھتقفاوم ىلع  لوصحلل  يقیقشو  يتدلاو 

. معطملا يف  نَم  ّلك  قّفص   ، ةقفاوملاب
ترظن  . يعبصإ يف  متاخلا  لّمأتأ  ةلوھذم  نیتقیقد  وأ  ةقیقد  ُتیقب 

دقل  . مستبي ناك   . ًاّیقیقح ثدحي  يذلا  ناك  اذإ  اّمم  ّدكأتأل  كاراب  ىلإ 
: حرمب لاق   . ىرخأب وأ  ةقيرطب   ، اًحبار انالك  ناك   . اًمامت ينأجاف 

«. كتاكسإب لیفك  اذھ  ّنأ  دقتعأ  »
ضرع ُتلبق   ، ةزیجو ةرتفب  كلذ  دعبو   . كارابب جاوزلا  ىلع  تقفاو 

، ًاّیئاھن مزتلأ  نأ  لبق   ، نكلو  . ّةيدلبلا راد  يف  لمعلا  تيراج  يریلاف 
. ءاشعلل اًدعوم  تّبترف   ، كارابب يقتلت  اھلعجأ  نأ  ىلع  ُتصرح 

دقف  . يریلاف تببحأ  يّننأ  امھّلوأ   . نیببسل ةوطخلا  هذھب  ُتمق 
تنك ال،  مأ  لمعلا  تلبق  ًءاوسو   ، ًاّيوق اًعابطنا  يسفن  يف  تَكرت 
بَجعُي فوس  كاراب  ّنأ  ملعأ  تنك   . لضفأ لكشب  اھتفرعم  ىلإ  قوتأ 

دقف  . يریلاف ّةصق  عمسي  نأ  هديرأ  تنك   ، ّمھألا ببسلاو   . اًضيأ اھب 
يف فلتخم –  دلب  يف  اھتایح  نم  ًةرتف   ، كاراب نأش   ، يریلاف تضمأ 

 – تایفشتسملا دحأ  يف  ًابیبط  اھدلاو  ناك  ثیح   ، ناريإ وھ  اھتلاح 
اھحنم ام  اذھو   . اھتسارد ةعباتمل  ةدحتملا  تايالولا  ىلإ  تداعو 
كاراب ىدل  ناك   . كاراب دنع  اھتظحال  يتلا  اھسفن  ةبقاثلا  ةرظنلا 
ىقتسا  ، يریلاف رارغ  ىلع   . ّةيدلبلا راد  يف  يلمع  هاجت  فواخم 

، ًاظفاحم ناك  امدنع   ، نطنشاو دلوراھ  ةماعز  نم  هماھلإ  كاراب 
اھلثمي يتلا  ّةيدیلقتلا  ةعزنلا  ّذبحي  مل   ، ّكش نود  نم   ، ّهنكل
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يتلا ّةیلھألا  نوؤشلا  قّسنم  ّةیحور  كلت  تناك   . هیلاد دراشتير م. 
ناك  ، هبصنم يف  نطنشاو  ناك  امدنع  ّىتحف  كاراب : قرافت  مل 
ضعب يف  ّةیثبع  نوكت  دقو   ، اھیف ةداوھ  ال  كراعم  ّنش  ىلإ  ّرطضي 

، ًالیئض ناك  امھم   ، معد ىلع  لوصحلل  ّةيدلبلا  راد  عم   ، نایحألا
ام يف  اًعجشم  ناك  كاراب  فقوم  ّنأ  عمو   . ّةیبعشلا تاعورشملل 

ّيدؤي نأ  نم  ٍقلقب  رعش  ّهنأ  دقتعأ  يّننأ  ّالإ   ، يلمع ةعیبطب  ّقلعتي 
. زجعلاو لمألا  ةبیخب  روعشلا  ىلإ  هیلاد  ةرادإ  تحت  لمعلا  يب 

اھل قبس  دقف   . يفواخم ديدبتل  بسانملا  صخشلا  يریلاف  تناك 
اّھنكل  ، نطنشاو عم  لمعت  يك  اھلماكب  اھتایح  میظنت  تداعأ  نأ 
نطنشاو ُتوم  هثدحأ  يذلا  غارفلا  ناك   . ریصق تقو  دعب  هتدقف 

، فاطملا ةياھن  يف  يسفن  ُتدجو  ةربع   ، لبقتسملل ةربع  ةباثمب 
، وغاكیش يف  اكریمأ : ءاحنأ  عیمج  يف  سانلل  اھریسفت  لواحأ 

ءاشنإ نود  نم   ، دحاو صخشب  حالصإلاب  انلامآ  ّلك  طبرب  ًأطخ  انبكترا 
دوسلاو نّویلاربیللا   ، نوعرتقملا ناك   . هتيؤر معدل  ّيسایس  ماظن 

، ًابوبحم ًاّیبعش  اًِصّلخم  نطنشاو  يف  نوري   ، صوصخلا هجو  ىلع 
ُلجرلا لّمحت  دقو   . ءيش ّلك  رییغت  عیطتسي  يذلا  لجرلا   ، اًزمرو
كاراب لثم  اًصاخشأ  َمھلأو   ، باجعإلا ریثي  وحن  ىلع  ءبعلا  كلذ 

ّيعمتجملا لمعلا  وحن  تافتلالاو   ، ّصاخلا عاطقلا  كرتل   ، يریلافو
ةقاطلا هعم  تشالت   ، نطنشاو تام  امدنع   ، نكلو  . ةّماعلا ةمدخلاو 

. سوفنلا يف  اھّدلو  يتلا  اّھلك 
، اھنم ریكفتلا  َضعب  ظفاحملا  بتكم  يف  ءاقبلا  يریلاف  ُرارق  ّبلطت 
ّنأب تّسحأ  دقف   . ًابئاص ناك  اھرارق  ّنأب  اھروعش  ببس  انل  تحرشو 
تلاق  . ةنيدملا ىلع  ةدئافلاب  دوعي  ناك  اھدوجو  ّنأبو   ، اھمعدي هیلاد 
لجرلل ًءالو  هنوك  نم  رثكأ   ، نطنشاو دلوراھ  ئدابمل  ناك  اھءالو  ّنأ 
ّداجلا لمعلاب  همعدت  نأ  كیلع   ، يفكي هتاذ ال  ّدحب  ماھلإلاف   . هسفن

، كاراب سفن  يفو  يسفن  يف  اھادص  ةركفلا  هذھ  تیقل   . قھرملاو
: ّدطوت دق  ام  اًئیش  نأب   ، اًعم هانلوانت  يذلا  ءاشعلا  لالخ  ُترعشو 
نود نمو   . انتایح نم  اًءزج  ةظحللا  كلت  يف  تيراج  يریلاف  تحبصأ 

، ام ةقيرطب   ، انقّفتا انتثالث  ّنأ  ادب   ، ةركفلا ةشقانم  ىلإ  رطضن  نأ 
. ةليوطلا حاجنلا  ةریسم  يف  اًضعب  انضعب  معد  ىلع 
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تقحتلاو  ، انتبوطخ دعب   ، هلعف انیلع  ریخأ  دحاو  رمأ  كانھ  ناك 
Davis, Miner, Barnhill & عم لمعلاب  كاراب  مزتلاو   ، ديدج لمعب 

يتلاو  ، ةّماعلا ةحلصملا  يف  ّةصتخملا  ةاماحملا  ةكرش   ،Galland
يف انبھذ   ، ىرحألاب وأ   ، ةزاجإ انذخأ   ، ةرتف هتلامتسا  لواحت  ّتلظ 
رھش رخاوأ  يف  ءاعبرأ  موي  يف  وغاكیش  انرداغ   . ّجحلاب هبشأ  ةلحر 

انللقتساو  ، ایناملأ يف  تروفكنارف  راطم  يف  انفقوت   ، سطسغأ / بآ
ىلإ اھدعب  انلصو   ، تاعاس ينامث  تماد  ةلحر  يف  اًدّدجم  ةرئاطلا 
ادبف  ، اینیك رمق  ءوض  يف  ةرئاطلا  نم  انلزن   . رجفلا جالبنا  لبق  يبورین 

. لماكلاب اًفلتخم  ملاعلا 
ىلإ ترفاس  امك   ، اماھبلا رزجو  اكياماج  ترز  نأ  يل  قبس  ناك 
اھیف تدعتبا  يتلا  ىلوألا  ّةرملا  تناك  كلت  نكل   ، تّارم عضب  ابوروأ 
ةبيرغ يبورین  ّنأب  روفلا  ىلع  ترعش   . ةجردلا هذھ  ىلإ  نطولا  نم 
دّدعت عم  ّهبحأ  ترص  روعش  وھو  اھنع –  ةبيرغ  ّينأ  وأ  ينع – 
اھسفن ةديدجلا  نكامألا  اھیف  فشكت  يتلا  ةقيرطلا  ؛  يرافسأ
فولأم وھ  اّمع  فلتخم  ٌلقث  ءاوھلل  نوكي   . ءاير نود  نمو  ًةرشابم 
ناخد نم  ةفیفخ  ًةحفن  اھزییمت : كنكمي  ال  حئاور  لمحي   ، كيدل

نم حوفت  ّةیكذ  ةحئار  وأ   ، اّمبر لزيدلا  دوقو  وأ  بشخلا  قارتحا 
ضعب ةفلتخم  ودبت  اّھنكل   ، قرشت اھسفن  سمشلا   . راجشألا

. هتدھع اّمع  ءيشلا 
انّتیحو  ، راطملا يف   ، اموأ  ، ةقیقشلا ریغ  كاراب  تخأ  انتلبقتسا 

، تاونس ّتس  ذنم   ، طقف تّارم  عضب  ایقتلا  نانثالا  ناك   . ةرارحب
اموأ تَربك   . امھنیب تطبر  ةقیثو  ةقالع  ّنكل   ، وغاكیش تراز  امدنع 
امدنع اھب  ًالماح   ، ايزیك سيرغ   ، اھتدلاو تناك  دقف   . اًدحاو اًماع  كاراب 

ناك ) ماعلا 1959  ياواھ  يف  ةساردلل  يبورین  بألا  امابوأ  رداغ 
كاراب داع  نأ  دعب  كاذنآ .) ًالفط  ناكو   ، وغنوبأ وھ   ، اًضيأ نبا  امھيدل 

وھ قزر   ، نيرشعلا نرقلا  تّاینّیتس  فصتنم  يف   ، اینیك ىلإ  بألا 
. نيرخآ نیلفط  ايزیكو 

تناكو  . ةعصان ضِیب  نانسأو   ، ةنكاد ءادوس  ةرشب  تاذ  اموأ  تناك 
ةماستبا اھھجو  ىلع  تمسترا  دقو   ، ةحضاو ّةیناطيرب  ٍةنكلب  ّملكتت 
ببسب قاھرإلاب  ترعش   ، اینیك ىلإ  ُتلصو  امدنع   . ٌدودو ةضيرع 
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يقيرط يف  تنك  امنیبو   . مالكلا ىلع  هعم  َوقأ  مل  ٍّدح  ىلإ  رفسلا 
ّيفلخلا ةقیتعلا  اموأ  ةرّایس  دعقم  يف  سلجأ  انأو   ، ةنيدملا ىلإ 
ةماستبا نیب  هبشلا  ىدم  ُتظحال   ،Bug نغافسكلوف زارطلا  نم 

امك  . كاراب ةماستباو   ، اھھجو ىلع  ةعرسب  مسترت  يتلا   ، اموأ
ّنأ اًحضاو  ادبو   . هسأر ةءانحنا  هبشت  اھسأر  ةءانحنا  ّنأ  ىلإ  تّھبنت 
ام ًابلاغو   ، اینیك يف  تأشن   . ةلئاعلا يف  دوھعملا  ءاكذلا  تثرو  اموأ 
ال تناكو   ، ایناملأ تاعماج  ىدحإ  يف  تسرد  اّھنكل   ، اھیلإ تداع 

ةقالطب تّملكت   . هاروتكد ةلاسرل  ّدعت  تناك  ثیح   ، كانھ میقت  لازت 
، ّةّیلحملا اھتلئاع  ةغل  ىلإ  ةفاضإ   ، ّةیلحاوسلاو ّةیناملألاو  ّةيزیلكنإلا 

ةرتفلا يف  ةرايز  يف  اینیك  ىلإ  تءاج  نأ  فدوصو  . Luo ىمستو
. اھسفن

، اھتاقيدص ىدحإل  ةیلاخ  ةّقش  يف  انتماقإ  رمأ  تّبتر  اموأ  تناك 
نم ىنبم  يف   ، ةدحاو مون  ةفرغ  نم  ةّنوكم   ، ةطیسب ةّقش  يھو 

، نیّلوألا نیمویلا  لالخ   . يھازلا درولا  نولب  نوھدملا  فیفخلا  رّجآلا 
ّكرحتن اّننأب  انرعش   . تیقوتلا قراف  ببسب  نيرّدخملاب  هبشأ  ّانك 

يف ةایحلا  عاقيإب  ًاطبترم  رمألا  ناك  امبر  وأ   ، ةداتعملا انتعرس  فصنب 
تناك دقف  ؛  وغاكیش يف  هنع  اًمامت  اًفلتخم  ناك  يذلا  يبورین 

ةاشملاب ّةظتكم   ، يناطيربلا زارطلا  تاذ   ، تاحاسلاو قرطلا 
يھو  ،matatu تالفاح اھیلإ  فضأ   ، تارّایسلاو تاجّاردلا  يبكارو 
اھّیطغت  ، ناكم ّلك  يف  رشتنت  ةكلاھتم  ةصیخر  ّةیبعش  تالفاح 

قوف سّدكتتو   ، دیجمت  تارابعو   ، ةیھاز ناولأ  تاذ  اھّنيزت  تاحول 
ّنأ ةجرد  ىلإ  ةمحدزم  تناكو   . ماكحإب ةطوبرملا  ةعتمألا  اھفوقس 

. ّيجراخلا اھلكیھب  نیكّسمتم  ًانایحأ  اھبوكر  ىلع  اوّأرجت  ًابّاكر 
ّلكشيو  ، قاھرإلاو ةراثإلا  نیب  عمجي  رمألا  ناك   . ایقيرفأ يف  تنك 
ءاقرزلا نغافسكلوفلا  اموأ  ةرّایس  تناك   . يل ًاّّیلك  ةديدج  ةبرجت 
لغتشیل عفدلا  ىلإ  تجاتحا  ام  ًابلاغ  اّھنأ  ةجرد  ىلإ  ًةقیتع 

، ةلحرلا لالخ  هلعتنأ  يك  ضیبأ  ًایضاير  ًءاذح  تيرتشا  تنك   . اھّكرحم
انعفد نأ  دعب   ، ناموي ِضمي  مل  ذإ   ، بئاص ریغ  اًرارق  ناك  ّهنأ  يل  ّنیبتو 

. ًاّّینب هنول  ّلوحتو  يبورین  رابغ  هّخطل  ّىتح   ، اًرارم ةرایسلا 
اھترايز هل  تقبس  دقف   ، يبورین يف  ّينم  ًءاخرتسا  رثكأ  كاراب  ادب 
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ىلع  ، ءالخد ربتعُن  اّننأ  يعأو   ، حّایسلا كابتراب  ّكرحتأ  تنك   . ًّةرم
. ًانایحأ اننولّمأتي  عراشلا  يف  سانلا  ناك   . دوسألا انیترشب  نول  مغر 
ّلكب  ، تننظ يّننكل   ، ّماتلا سناجتلاب  رعشأ  نأ   ، عبطلاب  ، ّعقوتأ مل 
اًّمأ اًنطو  اھتربتعا  املاطل  ّةراقب  قیمع  طبارب  رعشأس  يّننأ   ، ةجاذس

، ام اًعون   ، ينحنمیس ناك  اھیلإ  باھذلا  ّنأك   . ةروطسألا ىلإ  برقأ 
رعشي مك   . اًعبط ءيشب  انل  نيدت  ال  ایقيرفأ  ّنكل   . لامتكالاب اًروعش 
ّيقيرفأ لصأ  نم  ًاّیكریمأ  نوكي  امدنع  نیناكم  نیب  ّقلعم  ّهنأب  ءرملا 

نم ةعَزَتنُم  يّننأل   ، هریسفت بعصي  نزحب  ترعش   . ایقيرفأ ةرايز  يف 
. نیناكملا يف  يروذج 

وكشي انالك  ناكو   ، خالسنالا كلذب  رعشأ  لازأ  ال  تنك   ، مّايأ دعب 
هببس ركذأ  دعأ  مل  كاراب  نیبو  ينیب  راجش  لصح   . قلحلا يف  اًمالآ 
ّانك  ، اینیك يف  ةبھر  نم  هب  انرعش  ام  ّلك  بناج  ىلإف   ، ديدحتلاب

ةياھنلا يف  انلعج  ام  وھو   ، اننیب لدج  ىلإ  كلذ  ّىدأو   ، نیقھرم اًضيأ 
. كاراب نم  ةبضاغ  انأ  : » يتاّركذم يف  تبتك   . ببس ّيأل  ًابضغ  رجفنن 

يراكفأ ةباتكلا  تأّدھ  اننیب .» اًكرتشم  اًئیش  كانھ  ّنأب  رعشأ  ال 
ىلع ًاليوط  ًاّطخ  ُتمسر   ، طابحإلاب يروعش  نع  ّربعأ  يكلو   . ًالیلق

. ةحفصلا نم  ىّقبت  ام 
نكن مل   . رجاشتن فیك  ّملعتن   ، اًثيدح اطبترا  نینثا  ّلك  نأش   ، ّانك
بابسأل لصحي  ناك   ، راجش ثدحي  ناك  امدنع   ، نكلو  . اًریثك رجاشتن 

ام ةداع  يتلا  ةتوبكملا  ةمقافتملا  رعاشملا  نم  ةلسلس   ، ةھفات
ال ةجرد  ىلإ  اًّرتوتم  وأ   ، اًقھرم انالك  وأ  اندحأ  نوكي  امدنع  زربت 

خرصأ تنك  دقف   ، ةجیتنلا تناك  ًاّيأو   . اًّقح انرجاشت  اّننكل   . لمتحت
يف ّجنشتب  رعشأ  دق   ، ام رمأ  ينریثتسي  امدنع   . بضغأ امدنع 

، ّةوقب رجفنتل  ّيرقفلا  يدومع  يف  جرحدتت  ران  ةركب  هبشأ   ، يدسج
اّمأ  . ةظحللا كلت  يف  هب  تّھوفت  ام  اًقحال  ركذأ  دق ال  يّننأ  ةجرد  ىلإ 
ریثت  ) ةحاصفب هتاملك  ّقفدتتو   ، ًاّینالقعو ًائداھ  ّلظیف   ، كاراب

انتاّفرصت ّنأ  كردنل  تاونس –  تقولا –  ضعب  رمألا  ّبلطت  يبضغ .)
ّيأ ةلیصحو   ، ّينیجلا هثرإ  جاتن  وھ  ّانم  ًّالك  ّنأو   ، انیتبیكرت جاتن  يھ 
عم انّلصوت   . ّانم ّلك  يف  ناتّدجلا  وأ  ناّدجلا  وأ  نادلاولا  هعرز  ءيش 

تابونو  ، طخسلا رعاشم  نع  ریبعتلا  ّةیفیك  مھف  ىلإ  تقولا  رورم 
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نوكي  ، مویلا رجاشتن  امدنع   . اھیلع ّبلغتلاو   ، انباتنت دق  يتلا  بضغلا 
ّلظت اننیب  ّبحلا  رعاشم  ّنكل   . ىودج رثكأو  ّةیكیتامارد  ّلقأ  رمألا 

. اّھلك تاّرتوتلا  مغر  ىلع   ، انمامأ ةلثام 
ءاقرزلا ءامسلا  ىرنل   ، يبورین يف  يلاتلا  مویلا  حابص  انظقیتسا 
قراف نع  مجانلا  ردخلاب  ساسحإلا  َعجارت   . انتقاط دّدجتب  رعشنو 
اموأ انلباق   . انسفنأبو ةداعسلاب  روعشلا  ًةیناث  اندعتساو   ، تیقوتلا
ةّعلضم هذفاون  اًراطق  انبكرو   ، ةنيدملا طسو  يف   ، راطقلا ّةطحم  يف 
ةلئاع فالسأ  نطوم  ةرايزو   ، برغلا هاّجتاب  ةنيدملا  جراخ  رفسلل 
ناك  . نّیینیكلاب ةمحدزم  ةروصقم  يف  ةذفانلا  برق  تسلج   . امابوأ
عطق نولمحي  نورخآو   ، صافقأ يف  ّيح  جاجد  هعمو  رفاسي  مھضعب 
ةبارغلا ىدم  اًدّدجم  يل  رطخ   . ةنيدملا نم  اھورتشا  ةمخض  ثاثأ 
لمعت تناك  وغاكیش  نم  ةاتف  ةایح   ، يتایح يف  ّمكحتت  تتاب  يتلا 

، ًةأجف اھبرق  سلاجلا  لجرلا  اذھ  رھظ  نأ  ىلإ  ةاماحم  بتكم  يف 
ّلك دّقتملا  هئاكذب  بلقو   ، ّةیسنامورلا هتماستباو  بيرغلا  همساب 
ىلإ ةذفانلا  نم  رظنأ  ًةرّمسم  ُتسلج   . بقع ىلع  اًسأر  ءيش 
يف ءارقفلاب  ّجعي  يئاوشع  ّيح  ربكأ   ، ةعساولا  Kibera ةقطنم

ةعونصملا ةضفخنملا  فقسألا  تاذ  اھخاوكأب  يمامأ  ّرمت   ، ایقيرفأ
، ةفوشكملا اھريراجمو   ، ةلحوملا اھتاقرطبو   ، ّجومملا ريدصقلا  نم 
نكأ ملو   ، لبق نم  يتایح  يف  هفداصأ  مل  يذلا  عقدملا  رقفلا  كلذبو 

. ةبوعصب ّالإ  هّلیختأل 
، هأرقي ًاباتك  اًریخأ  كاراب  حتف   . تاعاس راطقلا  يف  انتلحر  تماد 

يبورین لوح  ءارقفلا  ءایحأ  تراوت  امنیب   ، ةذفانلا نم  قّدحأ  تللظو 
، راطقلا قلطنا   . رھظي نأ  يھازلا  رضخألا  فيرلل  لاجملا  يف  حسفتل 
، هنم اًریخأ  انلّجرت  ثیح   ، وموسیك ةنيدم  ىلإ  ًالامش   ، ردھي وھو 
، كارابو اموأو  انأ   ، انللقتساو  ، ةبھاللا ّةیئاوتسالا  ةرارحلا  انقنختل 
ةيرق ىلإ  انقيرط  يف  ةرذلا  لوقح  نيرباع   ،matatu ةلفاح رخآ 

. ولیغوك  ، امھتّدج
تناك يتلا  نكادلا  رمحألا  نوللا  تاذ  ةبرتلا  اًمئاد  ّركذتأ  فوس 
ةجرد ىلإ  ًةبصخ  تناك   ، اینیك نم  ةعقبلا  كلت  يف  ضرألا  ّيطغت 
اسك فیك  ىسنأ  نلو   . لزألا ذنم  كانھ  اّھنأ  ول  امك  اھعم  تدب 
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مھو  ، ةبلص ٍةرشقب  ءادوسلا  مھترشبو  لافطألا  روعش  اھرابغ 
امنیب إمظلاب  رعشأو  ّقرعتأ  تنك  يّننأ  ّركذتأ   . قيرطلا يف  اننّویحي 
شیعت يذلا  عّمجملا  نع  انلصفت  يتلا  ةریصقلا  ةفاسملا  زاتجن  ّانك 

ذنم هیف  تشاع  يذلا  ّيتنمسإلا  لزنملا  وحن   ، كاراب ةّدج  هیف 
، تاورضخلاب ةعورزم  ةرواجم  ةریغص  ضرأ  ةعطقب  ينتعت   ، تاونس

ةریصق ًةأرما  يھو   . ةراس ةّدجلا  اھنوداني  اوناك   . تارقب َعضب  ّيبرتو 
اھھجو نّضغتي   ، ًةمكح ناّعشت  نینیع  تاذ   ، ةینبلا ةنیتم   ، ةماقلا

. بسحف  Luo ةغل لب   ، ّةيزیلكنإلا ّملكتت  نكت  مل   . مستبت امدنع 

. اھارن يك  ةفاسملا  كلت  ّلك  انربع  اّننأل  اھرورس  نع  تّربعو 
اّھنأك  ، ریبك لوضفب  ينتلّمأت   . اھب ًةنراقم  لوطلا  ةعراف  يّننأب  ُترعش 
ةبتع ىلإ  تلصو  فیكو   ، هنم ُتئج  يذلا  ناكملا  ديدحت  لواحت 

: ّيلع اھتحرط  يتلا  ىلوألا  ةلئسألا  نیب  نم  ناك   . ديدحتلاب  ، اھلزنم
«. ؟ ضیبأ كيدلاو  نم  ٌّيأ  »

، لماكلاب ءادوس  يّننأ   ، اموأ ةدعاسمب   ، اھل تحرشو  ُتكحض 
. نّویكریمألا نّویقيرفألا  نوكي  امك  ءادوس 

ءيش ّلك  ىرت  اّھنأ  ادب   . اًكحضم رمألا  ةراس  ةّدجلا  ِتربتعا 
. اھتغلب ثّدحتلا  عیطتسي  ال  ّهنأل  كاراب  حزامت  تناكو   . اًكحضم
انل تحبذ   ، ءاسملا ءاج  امدنع   . حرفلاب طیسبلا  اھروعش  ينشھدأ 

ةاّمسملا ةرذلا  ةدیصع  عم  انل  اھتمّدقو   . راضخلا عم  اھتھطو  ًةجاجد 
انب بیحرتلل  نودفاوتي  براقألاو  ناریجلا  ناك   ، تقولا لاوطو  . Ugali

سمشلا تناك  امنیب   ، نانتماب ماعطلا  ُتمھتلا   . انتبطخب ةئنھتللو 
، ُدعب ءابرھكلا  اھیلإ  لصت  مل  يتلا  ةيرقلا  ىلع  مالظلا  ّلح   . بیغت

هبشأ ناكملا  اذھ  يف  يدوجو  ادب   . ءامسلا يف  موجنلا  تألألتو 
ىوس ّمضت  ال  مون  ةفرغ  كاراب  كراشأ  تنك   . ةریغص ةزجعمب 
ةرذلا لوقح  نم  يتآلا  نّانرلا  دجادجلا  توص  عمسأو   ، تّایساسألا
روعشلا كلذ  ّركذتأ   . اھارن ال  تاناویح  مئاوق  عقوو  انب  ةطیحملا 
ءامسلاو ضرألا  عاّستا  ىلإ  ترظن  امدنع  ينباتنا  يذلا  ةبھرلاب 

ّيدل ناك   . ریغصلا لزنملا  كلذ  لخاد  نامألاب  ترعش  يّننأ  ّالإ   ، يلوح
. اھتكربب معنأ  ّةینیك  ةّدجو  لب   ، ةریبك ةلئاعو   ، بیطخو  ، ديدج لمع 
، يلاحلا تقولا  يف  نكلو   ، يملاع نع  ًةدیعب  تنك  يّننأ  حیحص 
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. ماري ام  ىلع  ریست  رومألا  تناك 
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نيرشت رھش  نم  سمشم  ٍتبس  موي  يف   ، كارابو انأ   ، انّجوزت
نم صخش  ةئمثالث  نم  رثكأ  روضح  يف  ماعلا 1992،   ، ربوتكأ / لوألا

Trinity United Church of Christ ةسینكلا يف   ، انیتلئاعو انئاقدصأ 
يغبني امك   ، اًدشاح اًفافز  ناك   . وغاكیش نم  ّيبونجلا  بناجلا  يف 

نكي مل   ، وغاكیش يف  انفافز  لفح  ةماقإ  انّررق  اّننألو   . نوكي نأ  هل 
اًدیعب برضت  يروذج  تناك   . نّيوعدملا ةمئاق  راصتخال  لاجم  كانھ 
براقأ لب   ، بسحف ىلوألا  ةجردلا  نم  ءابرقأ  ّيدل  نكي  ملف   . كانھ

. مھنم ّيأ  ةوعد  لھاجتأل  نكأ  مل  ءانبأ  ءالؤھل  ناكو   ، مھنم دعبأ 
. لفحلا ىلع  اًّصاخ  اًقنور  اًعیمج  مھروضح  فاضأ 

يتدلاو ةرسأ  ترضح  امك   ، اًّنس رغصألا  يدلاو  ءاّقشأ  رضح 
صاخشأو  ، ناریجو  ، ةسردملا مّايأ  نم  ىمادق  ءاقدصأ  ءاج   . اھلماكب

.Whitney Young ّةيوناث نم  ءالمزو   ، نوتسنِرب ةعماج  يف  مھتفرع 
ةجوز يھو   ، فافزلا لفح  میظنت  يف  ثیمس  ةّدیسلا  ينتدعاس 

. دیلكوي ّةداج  يف  اّنیح  نكستو   ، يتسردم يف  ريدملا  دعاسم 
زاجلا ةقرف  ءاضعأو   ، نوسبموت ةّدیسلاو  ّدیسلا   ، اناراج فزعو 
تناك  . فافزلا ىلت  يذلا  لابقتسالا  لفح  يف   ، امھب ّةصاخلا 
حرملا ةياغ  يف  تدبو   ، فرشلا تافیصو  ىدحإ  نوسكاج  اتیتناس 
يئالمز توعد  امك   . ةعساولا هِتقایب  دوسألا  اھبوث  يف  ةسامحلاو 
رضحو  . ّةيدلبلا راد  يف  ددجلا  يئالمزو   ،Sidley بتكم يف  ىمادقلا 
هلمع مّايأ  ذنم  هؤاقدصأو   ، كاراب بتكم  يف  نّوینوناقلا  ءاكرشلا 
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، نیسكاشملا كاراب  ءاقدصأ  نم  ةعومجم  اًضيأ  تكراش   . اًقّسنم
، نّیینیكلا هبراقأ  عم  ءالؤھ  مجسناو   ، ياواھ يف  ّةيوناثلا  مايأ  ذنم 

ایقيرفأ نّاكس  ةقيرط  ىلع  ناولألا  ةیھاز  تاّعبق  اورمتعا  نيذلا 
لصف يف   ، سبمارغ  ، كاراب ّدج  اندقف   ، فسألل  ، ّانك  . ّةیقرشلا
هتّدجو هتدلاو  ّنكل   . ناطرسلاب هتباصإ  ةجیتن   ، قباسلا ءاتشلا 

ریغ هاتخأ   ، ايامو اموأ  تءاج  كلذك   . وغاكیش ىلإ  ياواھ  نم  اترضح 
. كارابل امّھبح  امھعمج  دقو   ، نیتفلتخم نیّتراق  نم   ، نیتقیقشلا

انروعش ناك   . اناتلئاع اھیف  يقتلت  يتلا  ىلوألا  ّةرملا  يھ  كلت  تناك 
. اًرماغ ةداعسلاب 

نم ةفاقثلا  دّدعتملا  ّبحلا  ؛  بوصو ٍبدح  ّلك  نم  ّبحلا  انب  طاحأ 
بناجلا نّاكس  ةقيرط  ىلع  خسارلا  ّبحلاو   ، امابوأ ةلئاع  بناج 

ىلإ ًابنج   ، عیمجلا سلجو   ، نوسنبور ةلئاع  ةیحان  نم  ّيبونجلا 
هعارذب تكّسمتو  حبذملا  ىلإ  غيرك  ينقفار   . ةسینكلا لخاد   ، بنج

تناك  . يتدلاو َةرظن  ُتحمل   ، ةسینكلا مّدقم  انغلب  امدنع   . ّةوقب
دوسألا نینوللاب  ليوطلا  اھبوث  ىحوأ   . ّلوألا ّفصلا  يف  سلجت 
تعفر  . ةماخفلاب اًعم –  هانرتخا  يذلا  زرخلاب –  ّنيزملاو  ضیبألاو 
ملألا رعاشم  نكت  مل   . روخف ةرظن  اھینیع  يف  تمسترا  دقو  اھسأر 

. بغري ناك  امك  انتایح  انعبات  اّننكل   ، انقرافت يدلاو  نادقفل 
هنم ّصلخت  ّهنكل   ، اًديدش اًماكز  يناعي  وھو  كاذموي  كاراب  ظقیتسا 
نینیعب يل  مستبا   . ةسینكلا ىلإ  هلوصو  ةظحل  ةبوجعأ  هبشب 
ّةیمسر ةلذب  يدتري  وھو   ، حبذملا برق  هناكم  نم  نیتعمال 

يف ىري  لازي  ال  ناك   . معانلا دلجلا  نم  ًءاذح  لعتنيو   ، ةرَجأتسم
ةرتف لالخ  ًالماك  اًمازتلا  ىدبأ  ّهنكل   ، ّينم رثكأ  اًضماغ  اًرمأ  جاوزلا 
كلذل مزلي  ام  ّلك  انرتخا   . اًرھش رشع  ةعبرأ  تماد  يتلا  انتبوطخ 

ّهنأ ةيادبلا  يف  نلعأ  ناك  يذلا   ، كارابب رمألا  ىھتناو   . ةيانعب مویلا 
ناك املثم  رارصإو –  ّبحب  هيأر  ءادبإ  ىلإ   ، جاوزلا لیصافتب  ّمتھم  ریغ 
عاونأ ىلإ  ًالوصو   ، روھزلا تاقاب  نم  اًءدب  ؛  ءيش ّلك  يفو  اًعقوتم – 

نم ةعاس  دعب  هتماقإ  ةرَّرقملا  لفحلا  يف  مَّدقُتس  يتلا  تّالبقملا 
ةینغأ انرتخا  . South Shore يف ّيفاقثلا  زكرملا  يف   ، فافزلا لفح 
فزاع ةقفارمب   ، ذاّخألا اھتوصب  اتیتناس  اھئادأب  ّقلأتتس  يتلا  فافزلا 
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. ونایب
You and I» (We Can» اھمسا ردنُو  يفیتسل  ةینغأ  تناك 
، يرغص يف  ّةرم  ّلوأ  ةینغألا  تعمس  تنك   (Conquer the World
Talking َموبلأ «  يّدج  ينادھأ  امدنع   ، عبارلا وأ  ثلاثلا  ّفصلا  يف 
. ّيلع اًزيزع  ناك  دقو   ، هیلع تلصح  موبلأ  ّلوأ  وھو   ،«Book

امدنع هیلإ  عامتسالاب  يل  حمسي  ناكو   ، هتیب يف  موبلألاب  ُتظفتحا 
رابغلا حسمأ  فیكو   ، تاناوطسألاب ينتعأ  فیك  يّدج  ينّملع   . هروزأ
ناكملا يف  فطلب  اھعضأو  ةناوطسألا  نع  ةربإلا  عفرأ  فیكو   ، اھنع

، ىقیسوملا عم  يدحو  ينكرتي  نأ  هتداع  نم  ناكو   . بولطملا
نكمي ام  ّلك  يسفنب  ّملعتأل  ةصرفلا  يل  حیتي  يك  اًدمع  ىراوتيو 

ام ردقب  تاینغألا  تاملك  راركت  قيرط  نم   ، هّملعي نأ  يناغألا  موبلأ 
، ناقشاع انأو  تنأ  ملاعلا / رھق  اننكمي   . ناتریغصلا ياتئر  ينفعست 

... انأو تنأ   ، انأو تنأ 
ّبحلا نع  اًئیش  فرعأ  ، ال  كاذموي يرمع  نم  ةعساتلا  يف  تنك 
راكفألا راضحتسا  وھ  هُتعطتسا  ام  ّلج   . ملاعلا رھق  نع  وأ  مازتلالا  وأ 
لخدي دق  يذلا  لجرلا  لوحو   ، ّبحلا لوح  ضومغب  يل  ىءارتت  يتلا 
نوكیس لھ   . ّةيوقلا رعاشملا  كلت  يسفن  يف  جّجؤیل  اًموي  يتایح 

لثم ًالجر  Cubs؟  ـ   لا قيرف  نم  لانيدراك  هیسوخ  ؟  نوسكاج لكيام 
لجرلا كلذ   ، يلایخ يف  هل  ةروص  مسر  تأدب  ّىتح  نكأ  مل  ؟  يدلاو

«. انأ  » ّيلإ ةبسنلاب  تنأ » ـ« لا حبصیس  يذلا 
. نآلا نحن  اھو 

وأ اھتيویح  ثیح  نم  نإ   ، ةزاتمم ٍةعمسب   Trinity ةسینكلا تّعتمت 
هلمع ةرتف  لالخ  اھیلإ  ّددرتي  كاراب  أدب   . ّيناحورلا دیعصلا  ىلع 
وذح نَیيذاح   ، اھیف نّییمسر  نيوضع  وھو  انأ  انحبصأ  ّمث   ، اًقّسنم
نيذلا ّيقيرفأ  لصأ  نم  نّییكریمألا  بابشلا  انئاقدصأ  نم  رثك 
فورعملا  ، تيار ایمریج  ةسینكلا  ّسق  ناك   . ةنيدملا يف  نوشیعي 

، ّةیعامتجالا ةلادعلا  ىلع  هصرحب  ّزیمتملاو   ، ًاّیئانثتسا ًاظعاو  هنوكب 
، انیتلئاعبو انئاقدصأب  بّحر   . فافزلا مسارم  ءارجإ  ّىلوتیس  نم  وھ 

ىنعم لوح  ةغالبب  ثّدحت   . عیمجلا امھاریل  جاوزلا  يَمتاخ  عفر  مث 
كئلوأ  ، نّیبحملا نم  ةعومجم  مامأ  هراھشإو   ، جاوزلا يف  داّحتالا 
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يّتیصخش بناوجو   ، اّھلك كاراب  ّةیصخش  بناوج  نوفرعي  نيذلا 
. اّھلك

سقطلا ّةیّمھأو   ، هلعفن ّانك  ام  ةَّوقب  ةظحللا  كلت  يف  ترعش 
مَسرُي مل  يذلا  انلبقتسم   ، ریثكلا انمامأ  ناك   . هسرامن ّانك  يذلا 
رخآلا دیب  ّانم  ّلك  كسمأ   . اًمامت ًالوھجم  لاز  ام  يذلا  لوھجملاو   ، دعب

. جاوزلا روذن  انولتو 
تّسرك تنك   . اًعم هشیعن  فوسف   ، انراظتنا يف  نكي  امھم 

ىلع ةقانألا  نم  عباط  ءافضإل   ، مویلا اذھل  طیطختلل  لماكلاب  يسفن 
هّركذتأس امو   ، كلذ نم  ّمھألا  ّنأ  ةظحللا  كلت  يف  تكردأ   . ثدحلا
اھربتخأ مل  ٍةنیكَسب  ينَرعشأ  دقف   ، انيدي كباشت  ناك   ، يرمع لاوط 

ناكو  . لجرلا اذھ  يف  ةقثاوو   ، جاوزلا اذھ  يف  ةقثاو  تنك   . لبق نم 
ىلإ ترظن   . ملاعلا يف  ءيش  لھسأ  إلملا  ىلع  ةقثلا  هذھ  نالعإ 
يف ّانم  ٌدحأ  ِكبي  مل   . هجلاخي هسفن  روعشلا  ّنأ  تكردأو   ، كاراب هجو 

. بسحو فیفخ  راودب  رعشن  ّانك   ، دحأ توص  جّدھتي  ملو   ، مویلا كلذ 
لفح ىلإ  نّيوعدملا  نم  تائملا  ةبحصب  انقلطنا   ، ةسینكلا نمو 

. حرفلا انَفَزنتسا  نأ  ىلإ   ، انصقرو انبرشو  انلكأ   . لابقتسالا
يف ةطیسب  ّةّيرب  ةلحر   . اًحيرم انلسع  رھش  نوكي  نأ  اندّمعت 
نیطلا تاماّمحو  مونلاو  ذیبنلاب  اھیف  معنن   ، اینروفیلاك لامش 
انرفاس  ، فافزلا لفح  بقعأ  يذلا  مویلا  يف   . ذيذللا ماعطلاو 

، ابان ةنيدم  يف  ةّدع  اًمايأ  انیضمأو   ، وكسیسنارف ناس  ىلإ  ةرئاطلاب 
انیضمأ ثیح   ،Big Sur ئطاش ىلإ  عيرسلا  قيرطلا  ربع  انرداغ  ّمث 
ءافصب عتمتسنو   ، طیحملا هایم  ةقرز  لّمأتنو   ، بتكلا علاطن  تقولا 
مغر ىلعو   ، كاراب دواع  ماكزلا  ّنأ  عم  اًعئار  اًتقو  ناك   . نھذلا

، ءاخرتسالا ىلع  اندعاست  مل  اّھنأ  انفشتكا  يتلا  نیطلا  تاماّمح 
. ام ٍّدح  ىلإ   ، ةّززقم اّھنأب  انرعشو 

ىون كاراب  ناك   . ءاخرتسالا ىلإ  ةسام  ةجاحب  ّانك   ، لفاح ٍماع  دعب 
ىدل لمعلا  يفو   ، هباتك ءاھنإ  يف  انفافزل  ةقباسلا  رھشألا  ةیضمت 
يفف  . هّتیبلاغ يف  كلذ  لّجأ  دق  ناك  هنكل   ، ةديدجلا ةاماحملا  ةكرش 
ّيأب ةطبترم  ریغ  ّةینطو  ةّمظنم  وريدم  هب  لّصتا  ماعلا 1992،  علطم 
ٌرود اھل  ةّمظنم  يھو   ،«!Project VOTE ىعدت «   ، ّيسایس بزح 
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يف ددج  نیعرتقم  لیجست  ىلإ  ةیمارلا  دوھجلا  يف  ٌّيدایق 
ِبلُط  . ًةداع ّةیندتم  تّاّیلقألا  عارتقا  ةبسن  اھیف  نوكت  يتلا  تايالولا 
بتكم سیسأتو   ، يونیلإ ةيالو  يف  ّةیلمعلا  هذھ  ةرادإ  كاراب  نم 

لبق دوسلا  نیعرتقملا  لیجستل   ، وغاكیش يف  ّّيلحم  ّينادیم 
ددعلا ناك   . ربمفون / يناثلا نيرشت  رھش  يف  ةّررقملا  تاباختنالا 
ةيالولا يف  عارتقالا  مھل  ّقحي  نّمم   ، نّییكریمألا نّییقيرفألل  رَّدقملا 
لخاد مھمظعم   ، صخش فلأ  ةئمعبرأ   ، نّیلجسم ریغ  مّھنكل 

. اھلوحو وغاكیش 
كاراب تاعانق  عم  اًمجسنم  ادب  لمعلا  ّنكل   ، اًّدج ًاّیندتم  رجألا  ناك 

لیجستل ةلثامم  ةلمح  ّتدأ  ماعلا 1983،  يف   . ّةیساسألا
ىلع نطنشاو  دلوراھ  ةدعاسم  ىلإ   ، وغاكیش يف   ، نیعرتقملا
تناك اًضيأ : ةیلاع  تاناھرلا  تدب  ماعلا 1992،  يفو   . هبصنم ّؤوبت 

، نوارب يلسوم  لوراك  يھو   ، ّةیكریمأ ّةیقيرفأ  ىرخأ  ةحّشرم  كانھ 
حیشرت يف  طیسب  ٍشماھب  اھزوف  ىدل  عیمجلا  تشھدأ  دقو 
ّدعتست تناكو   ، ّيكریمألا خویشلا  سلجم  تاباختنال  نّییطارقميدلا 

لیب ناك   ، ءانثألا كلت  يف   . ةّماعلا تاباختنالا  يف  مومحم  قابسل 
ویلبد جروج  ةھجاوم  يف  ّةیسائرلا  تاباختنالا  ضوخیس  نوتنیلك 
نم نیعرتقملا  عانتمال  بسانملا  تقولا  نكي  مل  ّهنأ  يأ   ، شوب

. باختنالا نع  تّاّیلقألا 
امب ًةناھتسا  ودبي   ، ّهلك هنایكب  لمعلا  يف  طرخنا  كاراب  ّنأ  لوقلا 

َلیجست  !Project VOTE عورشم فدھ  ناك   . دھج نم  هلذب 
ٍعرتقم فالآ  ةرشع  يأ   ، ّةیسایق ةعرسب  يونیلإ  يف  ددج  نیعرتقم 
نوؤشلا يف  اًقّسنم  هلمعب  اًھیبش  كاراب  رود  ناك   . عوبسألا يف 
سئانك يف  هقيرف  عم  لاج   ، فیصلاو عیبرلا  َيلصف  لالخ  ّةیلھألا :

ریغ نیعرتقملا  عم  ثّدحتیل   ، رخآ ىلإ  لزنم  نم  لقتناو   ، ةریثك
، ّةّیلحملا تاعامجلا  ءامعز  عم  ماظتناب  قّسني  ناك   . نیلّجسملا
ىلع لوصحلا  ةیغب  ءايرثألا  نیحناملل  هعورشم  حرشيو 
عَّزوتل تاّبیتكلاو  ّةیعاذإلا  تانالعإلا  جاتنإ  ليومت  يف  مھتدعاسم 
ةلاسر تناك   . ّةیبعشلا ناكسإلا  تاعورشم  يفو  دوسلا  ءایحأ  يف 
رعاشمل اًقداص  اًساكعنا  اھنوك  ىلإ  ةفاضإ   ، ةحضاوو ًةتباث  ةّمظنملا 
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مكنكمي ال   ، رییغتلا متدرأ  اذإ   . ةوقلا حنمي  عارتقالا  ّةیقیقحلا : كاراب 
. عارتقالا موي  مكلزانم  يف  ءاقبلا 

ىلع يمتريو  دیلكوي  ّةداج  يف  انلزنم  ىلإ  ءاسم  دوعي  كاراب  ناك 
ناك  . يبایغ يف  اھنّخدي  يتلا  رئاجسلا  ةحئار  هنم  حوفت   ، ةكيرألا
ّةقدب عبات   . اًدبأ كاھنإلل  ملستسي  نكي  مل  ّهنأ  ّالإ   ، بعتلا هیلع  رھظي 
فیصلا فصتنم  يف  ّيطسولا  لّدعملا  حبصأ  ةلّجسملا : دادعألا 
قّقحي مل  ّهنكل   ، باجعإلا ریثي  مقر  وھو   ، صخش فالآ  َةعبس 
بیلاسأو  ، ةّمظنملا ةلاسر  رشن  ّةیلآ  نأشب  ًاططخ  عضو   . فدھلا

بویج ىلإ  ّدؤملا  ةيِ قئارطلاو   ، نیّعوطتملا نم  ديزملا  ةلداجم 
ةیجحأب هبشأ  تايّدحتلا  كلت  ىري  ناك   . دعب مھیلع  رثعُي  مل  صاخشأ 
عطقلا كيرحت  ءرملا  عاطتسا  اذإ  اّھلح  نكمي   ، كیبور بعكم 
نيذلا صاخشألا  ّنأب  ينربخأ   . حیحصلا بیترتلا  بسحب  ةحیحصلا 

نیب ّةيرمعلا  ةحيرشلا   ، بابشلا لیج  مھ   ، مھیلإ لوصولا  بعصي 
يف نوقثي  ال   ، ودبي ام  يف   ، اوناك نّمم   ، نیثالثلاو رشع  ةینامثلا 

. اًقالطإ ةموكحلا 
ىضم ذإ   ، يموكحلا لمعلا  يف  ًاّیلك  ُتطرخنا   ، ءانثألا كلت  يف 

ةلص رود  ّيدؤأ   ، ظفاحملا بتكم  يف  يریلاف  عم  يلمع  ىلع  ٌماع 
تامدخلاو ةّحصلا  ةرئاد  اھیف  امب   ، ةریثك ّةیموكح  رئاود  عم  لصولا 

امب نیلّھؤم  سانلا  ناكو   ، قاطنلا عساو  ًالمع  ناك   . ّةیناسنإلا
. مامتھالل نيریثم   ، ًابلاغ  ، مھنوك ىلإ  ةفاضإ   ، طاشنب لمعلل  يفكي 

ىواعدلا تاّركذم  دادعإ  يف  َتقولا   ، اًقباس  ، يضمأ تنك  نیح  يفو 
، ةریحبلا ىلع  ّلطي   ، ریثولا داّجسلاب  شورفم  ئداھ  بتكم  يف 
راد نم  ّةيولعلا  تاقبطلا  دحأ  يف  ذفاون  الب  ٍةفرغ  يف  لمعأ  ُترص 
اًجیجض نیثدحم   ، مویلا لاوط  نونطاوملا  دفاوتي  ثیح   ، ّةيدلبلا

. ًابخاص
نیب لّقنتأ  تنك   . يھتنت الو  ةدّقعم  ةموكحلا  اياضق  ّنأ  ّملعتأ  تأدب 

يدعاسم عم  لمعأو   ، نيدّدعتملا ماسقألا  ءاسؤر  عم  تاعامتجالا 
ءایحأ ىلإ  باھذلا  ًانایحأ  فَّلكُأو   . ةنيدملا يف  ةموكحلا  يّضوفم 
يتلا ّةیصخشلا  ىواكشلا  ةعباتمل   ، وغاكیشب ةطیحم  ةفلتخم 
ٍراجشأ ىلع  فشكلل  تاّمھم  يف  تبھذ   . ظفاحملا اھاّقلتي 
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ءایحألا ضعب  تّایشربأ  ةاعر  عم  ُتثّدحتو   ، اھتلازإ يغبنت  تطقس 
. ةمامقلا عمج  ةقيرط  نم  وأ  ّةيرورملا  ةكرحلا  نم  نوكتشي  اوناك 

تّایلاعفلا يف  ظفاحملا  بتكم  ّلثمأ  تنك   ، نایحألا نم  ریثك  يفو 
ّضف ىلإ  موي  تاذ  تررطضاو   . ّةّیلحملا تاعامجلا  اھمیقت  يتلا 
نم ّيلامشلا  بناجلا  يف  نّینسملل  ةھزن  ءانثأ  بشن  راجش 
هبشي امب  اھب  موقأ  يتلا  تاّمھملا  نم  ّيأ  نمض  نكي  مل   . ةنيدملا
ربتخأ تنك   . اھّتیبذاج نمكت  انھو   ، تاكرشلا يف  يماحملا  لمع 

. لبق نم  اھربتخأ  مل  امك  وغاكیش 
ليوطلا تقولا  لالخ   ، اًّمھم رخآ  اًئیش  ّملعتأ  تنك   ، كلذ نع  ًالضفو 
ناتّدیس امھو   . تيراج يریلافو  ریش  نازوس  عم  هیضمأ  يذلا 

يف ةقثلا  ىھتنم  نیب  عمجلا  ُتظحال –  ام  قفو  اتعاطتسا – 
ريدت نازوس  تناك   . هنیع تقولا  يف  ّةیناسنإلا  ىھتنمو  سفنلا 
نكت ملف   ، يریلاف اّمأ   . ةبالصلا نم  ولخي  ئداھ ال  فطلب  تاعامتجالا 
لاجرلاب ةئیلم  ةفرغ  لخاد  اھيأر  نع  ریبعتلا  يف  اًجرح  دجت 
ةھجوب ةعارب  ّلكب  سانلا  عانقإ  ىلع  ةرداق  يھو   ، نیّتنعتملا

ىلع ریست  ًّةیصخش   ، ةعرسلا قئاف  بَّنَذُمب  َهبشأ  تناك   . اھرظن
بصنم ىلإ  تّیقُر   ، ةطیسب ةرتفب  يفافز  لفح  لبق   . حاجنلا برد 

، ةنيدملا يف  ّيداصتقالا  ريوطتلاو  طیطختلا  نع  لوؤسملا  ّضوفملا 
اذھ ّىلوتأ  نأ  ّررقتو   ، ّضوفملا دعاسم  بصنم  ّيلع  تَضرعف 

. لسعلا رھش  نم  انتدوع  روف  بصنملا 
تنك يّننكل   . نازوسب عمتجأ  اّمم  رثكأ  يریلافب  عمتجأ  تنك 

، ينریشت بقارأ  تنك  املثم  اًمامت   ، هب ناموقت  ام  ّلك  ّةقدب  لّجسأ 
نیتأرما نازوسو  يریلاف  تناك   . ّةیعماجلا ةساردلا  مّايأ  يتدشرم 

ناك  . اھمادختسا نایشخت  الو   ، اھب ناّعتمتت  يتلا  ریثأتلا  ّةوق  ناكردت 
يعدتست نیح  نیتعضاوتمو  نیَتحرم  انوكت  نأ  امھناكمإ  يف 

اّككشت ملو   ، امھجاعزإب نیسرطغتملل  احمست  مل  امّھنكل   ، ةجاحلا
وھ ّةیّمھأ  ّلقي  ال  يذلا  رمألا   . امھيرظن يتھجو  باوص  يف  اًموي 
اذھ يف  بثك  نم  امھبقارأ  تنك   . نیتلماع نَیتدلاو  اتناك  امّھنأ 
مل  . ام اًموي  اًّمأ  نوكأ  نأ  يف  بغرأ  يّننأ  كردأ  يّننأل   ، اًضيأ لاجملا 

ةملاكم اھیّقلت  دنع  ّمھم  عامتجا  ةرداغم  يف  ّددرتت  يریلاف  نكت 
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نم ًةجراخ  عفدنت   ، اًضيأ  ، نازوس تناكو   . اھتنبا ةسردم  نم  ّةیفتاھ 
اذإ وأ   ، ىّمحب اھدالوأ  دحأ  بیصأ  اذإ   ، لمعلا تاعاس  لالخ  بتكملا 
نكت ملو   . هتسردم يف  ّيقیسوم  ضرع  يف  كراشي  ناك 
ىنع نإو   ، ةيولوألا امھدالوأ  نایلوت  امھنوك  نع  نارذتعت  ناتّدیسلا 
ةایحلاو لمعلا  نیب  لصفلا  ىلإ  آجلت  مل   . ًانایحأ لمعلا  عاطقنا  كلذ 

الو  . نولعفي  Sidley بتكم يف  لاجرلا  ءاكرشلا  ناك  املثم   ، ّةیلئاعلا
يریلافل  ، رایخك ولو   ، اًحاتم ناك  عونلا  اذھ  نم  ًالصف  ّنأ  دقتعأ 
تاّمھملاب اموقتل  امھیعسو  يف  ام  نالذبت  اتناك  امھف   ، نازوسو

اذھو  . ةقلطم امھیتلك  ّنأ  ىلإ  ًةفاضإ   ، تاھّمألا نم  اًرصح  ةبولطملا 
مل  . ّةصاخ ّةیلامو  ّةیفطاع  تايّدحت  ىلع   ، هتاذ ّدحب   ، يوطني عضو 
يف ّقوفتلا  نم  اتّنكمت  امّھنكل   ، لامكلا وحن  نایعست  ناتأرملا  نكت 
ناكو  ، نیفرطلل ةدیفم  ةدیطو  ٌةقادص  امھنیب  تعمج  دقو   ، امھملع
ىلع اتّفرصتو   ، اّھلك ةعنقألا  ناتأرملا  تلازأ   . يسفن يف  رثأ  كلذل 

. عئار ّيھیجوتو  ّيوق  بولسأب  امھیّتیجس 
دجنل  ، اینروفیلاك لامش  يف  لسعلا  رھش  نم  كارابو  انأ  تدع 
حرفملا ربخلا  ءاج   . نزحم رخآلاو  حرفم  امھدحأ   ، نيَربخ انراظتنا  يف 

ام اھعم  تلمح  يتلا  ربمفون  / يناثلا نيرشت  تاباختنا  جئاتن  عم 
اًحاجن نوتنیلك  لیب  قّقح   . عّجشملا رییغتلا  نم  اًمراع  ًالیس  هبشي 

نم شوب  سیئرلا  حازأو   ، اّھلك دالبلا  ءاحنأ  يفو   ، يونیلإ يف  اًقحاس 
اًزوف نوارب  يلسوم  لوراك  تزرحأو   . طقف ةدحاو  ٍةيالو  دعب  هبصنم 
يف اًدعقم  لغشت  ّةیكریمأ  ّةیقيرفأ  ّلوأ  كلذب  حبصتل  اًمساح 
ةبسن ّنأ   ، كاراب سفن  يف  ةدئاز  ةسامح  راثأ  امو   . خویشلا سلجم 

Project عورشم ناك  ذإ   ، ّةیمحلم تءاج  عارتقالا  موي  ةكراشملا 
ةلمح ّنأ  امك   . ديدج ٍعرتقم  فالآ  ةرشعو  ةئم  لّجس   !VOTE
ىلع تّززع   ، نیعرتقملا ددع  ةدايز  ىلإ  ةیمارلا   ، لمشألا عورشملا 

. ّةیلامجإلا ةكراشملا  ةبسن  حجرألا 
نم رثكأ   ، لماك دقع  لالخ  ّةرم  ّلوأ   ، تاباختنالا يف  كراش  ناكو 
مّھنأ كلذب  نیتبثم   ، وغاكیش يف  دوسلا  نم  عرتقم  نویلم  فصن 

. هتّمرب ّيسایسلا  دھشملا  يف  ریثأتلل  ّةیعامجلا  ّةوقلا  نوكلتمي 
نّییسایسلا ىلإو  نیّعرشملا  ىلإ  ةحضاو  ةلاسرب  كلذ  ثعب 
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ةافو عم  ىشالت  ّهنأ  ادب  يذلا  روعشلا  خیسرت  داعأو   ، نّییلبقتسملا
فوسو  ، هّتیّمھأ هل  نّییكریمألا  نّییقيرفألا  عارتقا  نطنشاو : دلوراھ 

، رابتعالا نم  اھطاقسإ  وأ   ، مھفواخمو دوسلا  تاجاح  لھاجت  نوكي 
ىلإ ّةيوناث  ًةلاسر  نّمضت  امك   . كلذ لواحي  نم  ّلكل  ًاّیسایس  اًفلكم 
ّنأبو  ، نكمم ّروطتلا  ّنأب  مھّركذ  ثیح   ، هسفن دوسلا  عمتجم 
اًعّجشم كلذ  ّلك  ادب   . رابتعالا يف  ذخؤت  تتاب  ریثأتلا  ىلع  مھتردق 

امل هلمع  ّبحأ  ّهنأ  ّالإ   ، هب رعش  يذلا  بعتلا  ّلك  مغر  ىلعف   ، كارابل
يف ةدّقعملا  ّةیسایسلا  ةموظنملا  لوح  ٍتامولعم  نم  هل  هّرفو 

ّةیمیظنتلا هتاراھم  ّنأ  ىلع  ناھربلا  هل  مّدق  ّهنألو   ، وغاكیش
نواعت كاراب  ناك   . لمشأ تالاجم  يف  اًضيأ  حجنت  نأ  اھنكمي  ّةيرطفلا 

نیلوؤسملا عمو   ، نّیيداعلا نینطاوملا  عمو   ، نّییبعشلا ءامعزلا  عم 
ُلئاسو َتظحال   . ةزجعملاب هبشأ  َجئاتن  كلذ  ّلك  رمثأو   ، نیبَختنملا

ٌّررحم بتك  ذإ  عورشمل Project VOTE!؛  لاّعفلا  ریثأتلا  ةّدع  مالعإ 
ثمد  ، ةماقلا ليوط   » لجر ّهنأب  كاراب  فصي   ، وغاكیش ّةلجم  يف 
ّيمسر ٍبصنمل  حّشرتلا  هیلع  حرتقاو   ،« لمعلا نمدم   ، قالخألا

. اًریثك اھل  ثرتكي  كاراب  نكي  مل  ٌةركف  يھو   ، ام اًموي 
قالخألا ثمدلاو  ةماقلا  ليوطلا  لجرلا  ّنأ  وھف   ، ّئیسلا ربخلا  اّمأ 

. هباتك میلستل  ّيئاھنلا  دعوملا  َهتاف  هتّجوزت  يذلا  لمعلا  نمدملاو 
ميدقت نم  ّنكمتي  ملو   ، نیعرتقملا لیجست  ّةیلمع  يف  قرغ  دقف 

، اینروفیلاك نم  انتیب  ىلإ  اندع  امدنع   . ةطوطخملا نم  ءزج  ىوس 
ّنأب دیفت  هلیكو  ربع  ةلاسرب  ثعبو   ، دقعلا ىغلأ  رشانلا  ّنأ  انملع 

. رالود فلأ  نوعبرأ  اھردقو   ، ىلوألا ةعفدلاب  هل  نيدم  كاراب 
. يروضح يف  كلذ  نع  ّربعي  مل  ّهنإف   ، كاراب ّكلمت  دق  رعذلا  ناك  اذإ 
ىلإ يلاقتنا  عم  ينلغشي  يذلا  لمعلا  نم  ينیفكي  ام  ّيدل  ناك 

يتكراشم تبجوتسا  يتلاو   ، ّةيدلبلا راد  يف  ةديدجلا  يتفیظو 
، نّینسملا تاھزن  نم  ّلقأ  ٍددع  يفو  تاعامتجالا  نم  ديزم  يف 

تاعاس َّدعتت  مل  لمعلا  تاعاس  ّنأ  عمو   . قباسلا يلمعل  اًفالخ 
ينلعج ّةيدلبلا  راد  يف  ّيمویلا  بخصلا  ّنأ  ّالإ   ، ّةیماحم يلمع 

يف ّيفاضإ  طغض  يأ  لّمحتل  ةدعتسم  نكأ  ملف   ، ىوقلا ةكھنم 
ریكفتلا نع  ّفقوتلا   ، رمخلا نم  سأك  لوانت  تلّضف  لب   ، لزنملا
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دق ُتنك  اذإو   . ةكيرألا ىلع  ةسلاج  انأو   ، زافلتلا ةدھاشمب  ءافتكالاو 
Project عورشمب سووھملا  كاراب  طارخنا  نم  اًئیش  تّملعت 
، ءيشب يندیفیل  نكي  مل  هسجاوھب  يمامتھا  ّنأ  وھف   ،!VOTE

ينبیصت ىضوفلاف   . وھ اھاري  اّمم  رثكأ  ًةكھنم  اھارأ  يّننأ  كلذ 
يذلا كریسلا  بعالب  هبشأ  وھ   . ةقاط كاراب  نحشت  امنیب   ، ّرتوتلاب
ىلإ ًةراشإ  كلذ  ربتعا   ، اًریثك رومألا  تأدھ  اذإف   ، رودت نوحصلا  لعجي 
ّفقوتلا عیطتسي  ال  ّهنأ  كردأ  تأدب   . هلعف يغبني  اّمم  ديزملا  دوجو 

ىلع قفاوي  وھف   ، تامازتلالاب هسفن  قاھرإ  يف  ةغلابملا  نع 
ّةینمزلا ةلھملا  رابتعالا  يف  ذخأي  نأ  نود  نم   ، ةديدجلا تاعورشملا 
يسلجم يف  لمعلا  ىلع   ، ًالثم  ، قفاو دقف   ، هتقاط دودح  وأ 

يف ًاّیئزج  اًماود  سيردتلا  ىلع  قفاوو   ، نیّتيریخ نیّتیعمج  يترادإ 
ناك يذلا  تقولا  يف   ، لبقملا عیبرلا  لصف  لالخ  وغاكیش  ةعماج 

. ةاماحم ةكرش  يف  ًالماك  اًماود  لمعلل  ّططخي 
ةداعإ ناكمإ  يف  ًةقثاو  كاراب  ةلیكو  تدب   . اًضيأ باتكلا  كانھ  ناك 

ةّدوسملا مامتإ  هیلع  بّجوتي  نكل   ، رخآ رشان  ىلإ  ةركفلا  عیب 
هلوصح دعبو   ، ّيسيردتلا هلمعب  هقاحتلا  دعوم  بارتقا  عمو   . اًعيرس

أدبي يك  ماع  ةّدم  هترظتنا  يتلا  ةاماحملا  ةكرش  ةقفاوم  ىلع 
باتكلا ّفلؤي  فوس  اًمامت : هبساني  ٍّلحب  جرخ   ، ًالماك اًماود  لمعلا 

، هنھذ ّتتشي  نأ  هنأش  نم  ام  ّلك  نم  دعتبیس  ؛  ةلزع يف  وھو 
ناك  . ّدجب لمعلا  ىلع  ّبكنیل   ، ام ناكم  يف  اًریغص  اًخوك  رجأتسيو 
عم  ، ةعماجلا ىلإ  مَّدقُي  ثحب  دادعإل  ةلماك  ةلیل  ءاضقب  هبشأ  كلذ 
نيرھش هنم  ّبلطتیس  باتكلا  ءاھنإ  ّنأ  رّدقي  ناك  كاراب  ّنأ  قراف 

ّةتس دعب   ، يلایللا ىدحإ  يف  تیبلا  يف  كلذ  ّلك  يل  ىور   . ًابيرقت
هل تَرثع  ةریخأ : ةمولعم  فیضي  نأ  لبق   ، انجاوز نم  ًابيرقت  عیباسأ 

ىھتناو خوكلا  ترجأتسا  اّھنأ  عقاولاو   . بسانملا خوكلا  ىلع  هتدلاو 
، روناس يف   ، رحبلا برق  ًائداھ   ، ةصیخر ٍةفلكتب  اًخوك  ناك   . رمألا
ّينم دعبت   ، ّةیسینودنإلا يلاب  ةريزج  يف  ّةیئطاش  ةنيدم  يھو 

. رتمولیك فلأ  رشع  ةسمخ 
امدنع ثدحي  اذام  ؟  كلذك سیلأ   ، ةّئیس ٍةتكنب  َهبشأ  رمألا  ناك 
ةایحلا ّبحت  ةقلطنم  ًةأرما   ، ّةیلالقتسالاو لازعنالا  ّبحي  ٌلجر  جوزتي 
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؟ ةلزعلا قیطت  الو  ّةيرسألا 
يف حَرطُي  لؤاست  ّيأ  نع  لضفألا  باوجلا  وھ   ، يداقتعاب باوجلا 
داجيإ كیلع  ةلأسملا : تناك  ًاّيأو   ، تنك نم  اًنئاك   ، ّةیجوزلا ةایحلا 
شیعت تنك  اذإ   ، ٍناث ٍرایخل  دوجو  ال   . عضولا عم  ّفیكتلل  ةلیسو 

. دبألا ىلإ  رارمتسالا  اھل  ديرت  ًةقالع 
، يلاب ىلإ  كاراب  رفاس  ماعلا 1993،  علطم  يف   ، راصتخا يف 
ىلع لمعي   ، هراكفأ عم  اًدیحو   ، ًابيرقت عیباسأ  َةسمخ  كانھ  ىضمأو 

تاحفصلا ألمي  . Dreams from My Father هباتك ةّدوسم  زاجنإ 
، قّمنملا هدي  ّطخب  ّةینوناقلا  تادنتسملل  ًةداع  ةّصصخملا  َرفصلا 
زوج راجشأ  طسو   ، موي ّلك   ، ًالساكتم هریس  ءانثأ  هنھذ  يّفصيو 
كلت لالخ  ُتمقأ   . قفرب ئطاشلا  سمالت  طیحملا  هایم  امیف   ، دنھلا
امنیب  ، يتدلاو لزنم  نم  ایلعلا  ةقبطلا  يف   ، دیلكوي ّةداج  يف  ةرتفلا 
ةفصرألاو راجشألا  ّفليو   ، وغاكیش يف  ّلحي  رخآ  بیئك  ٌءاتش  ناك 

تالاص ىلإ  باھذلابو   ، يتاقيدص ءاقلب  يسفن  ُتلغش   . عیقصلاب
ًءاوس  ، نيرخآلا عم  ّينیتورلا  يلعافت  لالخ   . تایسمألا يف  ةضايرلا 
ّددرأ تنك  يّننأ  ُتظحال   ، ةنيدملا ءاحنأ  يف  وأ  لمعلا  ناكم  يف 
يجوز  . لزنم ءارشب  لمأن  يجوزو  انأ  يجوز :»  » ، ةديدج ةملك  اًضَرَع 
سفنلا يف  ثعبت  ةبيرغ  ةملكلا  تناك   . ًاباتك ًاّیلاح  ّفلؤي  بتاك 

. كاذنآ ًابئاغ  ناك  يذلا  لجرلا  لوح  ٍتايركذ  رضحتستو   ، رورسلا
اًكاردإ  ، ّةینالقعب عضولا  يف  تركف  يّننكل   ، اًریثك كاراب  ىلإ  تقتشا 

ّانك نإو   ، انتحلصمل حجرألا  ىلع  تناك  هذھ  عاطقنالا  ةرتف  ّنأب  ّينم 
. اًثيدح نیَّجوزتم 

. هدرفمب ةكرعملا  ضوخیل  رفاسو   ، زجنُملا ریغ  هباتك  كاراب  ذخأ 
داعبإل هنم  ةلواحم  تناك  اّمبر  وأ   ، يب ةفأرلا  باب  نم  كلذ  لعف  اّمبر 
ًالجر تّجوزت  ّينأب  اًمود  يسفن  ِرّكذأ  نأ  ّيلع  ناك   . ّينم ةبلجلا 
هنوؤش ّریسي  لجر   ، رومألا ىلإ  ةفلتخم  ةيؤر  بحاص  اًّركفم 

، رھاظلا يف  كلذ  ادب  ول  ّىتح   ، ّةیلعافو ًاناّزتا  رثكألا  هربتعي  بولسأب 
عنم عطتسأ  مل   ) هسفن عم  لسع  رھش  ؛  ئطاشلا ىلع  ةزاجإ 
رھش دعب  ةدحولا ) تاظحل  يف  ةقيرطلا  هذھب  ریكفتلا  نم  يسفن 

. يعم هلسع 
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محتلن فیك   . فَّیكتن فیك  ّملعتن  ّانك   . انأو تنأ   ، انأو تنأ   ، انأو تنأ 
لازن ال  ّانك  ول  ّىتح   . نحن انّمضت  ةمئادو  ٍةنیتم  ةغیص  يف 
ذنم ّانك  امك  امھیتاذ  نیبیبحلا   ، امھیسفن نیقباسلا  نیصخشلا 
نم ةیناث  ًةعومجم   ، نيديدج نیبقل  لمحن  انتب  دقف   ، تاونس
يف انفقو   . هتجوز تنك   . يجوز ناك   . اھعم ّفیكتلا  انیلع  تّايوھلا 
ّتب  . هرسأب ملاعللو   ، ّانم ّلكل   ، عفترم توصب  كلذ  ّانلعأو   ، ةسینكلا

. ةديدج ءایشأب  اًضعب  انضعبل  نانيدم  اّننأب  ًالعف  رعشأ 
ةرخاز  ، انأ ّنھیف  نمب   ، تاریثك ءاسن  ىلإ  ةبسنلاب  ةجوز »  » ةملك
تّاینّیتس لالخ  أشن  نم   . اًخيرات اھتّایط  يف  لمحت  يھف   ، يناعملاب

يف تاجوزلا  ةروص  نأ  فرعي   ، يلثم هتّاینیعبسو  نيرشعلا  نرقلا 
تالطب  ، تاواضیبلا ءاسنلا  نم  اًّصاخ  اًعون  دّسجت  تناك  ةرتفلا  كلت 
ماوقلا تادودشم  تاحرم  ءاسن  ّةینويزفلتلا : تالسلسملا 
ةيانعلا ىلإ  تافرصنم  لزانم  تابر  ةداع  ّنك   . ةلیمج تاحيرستب 

دق  . ّنھدقاوم ىلع  اًمئاد  اًزھاج  ءاشعلا  ماعط  ناكو   ، لافطألاب
ّنكل  ، ّةیئابرھكلا سناكملا  عئاب  نلزاغي  وأ   ، بارشلا ًانایحأ  َّنِمْدُي 
كلت دھاشأ  تنك  يّننأ  ةقرافملاو   . ّدحلا اذھ  دنع  يھتنت  ةراثإلا 

، دیلكوي ّةداج  يف  انلزنم  يف   ، سولجلا ةفرغ  يف  تالسلسملا 
ءاشعلا ماعط  انل  ّدعت   ، لزنملا ّةبر   ، يتدلاو نوكت  يذلا  تقولا  يف 

موي دعب  حاتري   ، ّبترملا همادنھب  لجرلا   ، يدلاوو  ، رُّمذت نود  نم 
يف ىرن  ّانك  امك  اًمامت  ًاّيدیلقت  ّيَدلاو  ةایح  ماظن  ناك   . ّقاش لمع 
تأشن يذلا  ّوجلا  ّنأ  لوقلاب  ًانایحأ  كاراب  ينحزامي   . زافلتلا ةشاش 

،Leave It to Beaver لسلسم نم  ءادوسلا  ةخسنلا  ناك  هیف 
،South Shore ةقطنم نم  نوتآلا   ، نوسنبور لآ  ودبي  ثیح 
Mayfield نم ةیتآلا  رفیلك  ةلئاع  لثم  هوجولا  يرضن   ، نیكسامتم
ثیح ؛  رقفألا ُةخسنلا  عبطلاب  اّننكل   ، ةیكریمألا ةدّحتملا  تايالولا  يف 
كاراب يرجُي   . رفیلك ّدیسلا  ةلذب  ّلحم  ءاقرزلا  يدلاو  لمع  ُّةزب  ّلحت 

، اًمامت ةفلتخم  تناك  هتلوفط  ّنأل   ، ةریغلا نم  ءيشب  ةنراقملا  هذھ 
ةخسارلا ّةیطمنلا  ةروصلل  يّدصتلا  كلذب  لواحي  ّهنأل   ، اًضيأ  ، نكلو

لخاد نوشیعي  مھمظعم  يف  نّییكریمألا  نّییقيرفألا  رِھظُت  يتلا 
ملح قیقحت  نع  ةزجاع  انتالئاع  اھیف  ودبت  امك   ، ةعضاوتم لزانم 
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يذلا تقولا  يف   ، ىطسولا ةقبطلا  شیع  ىوتسم  ىلإ  ءاقترالا 
. هقیقحتب ضیبلا  انُناریج  حجني 

The Mary Tyler Moore لسلسم تلّضف   ، يتلوفط يف  يّننكل 
بایثو ٌةفیظو   Mary لـ   تناك   . راھبناب هدھاشأ  تنك  يذلا   Show

تاّدیسلا فالخب   ، ةحرم ّةلقتسم  ةأرما  يھو   ، عئار رعشو  ةقینأ 
اھتالكشم تناك   . زافلتلا ةشاش  يف  نرھظي  يتاوللا  تايرخألا 

ریبدتو لافطألا  لوح  اًمئاد  اھثيداحأ  رُدت  ملو   ، مامتھالل ةریثم 
ةفاضإ  . اھل رماوألا  رادصإب   Lou Grant لـ   حمست  مل  امك   ، لزنملا

ّةباش ٌةأرما   . دیحولا اھسجاھ  نكي  مل  جوز  ىلع  روثعلا  ّنأ  ىلإ 
، ریثكب تنرتنإلا  روھظ  لبق   ، نمزلا كلذ  يفو   . نآ يف  ةجضان  ةأرماو 

ًابيرقت ةدیحولا  كتبّاوب  يھ  ّةینويزفلت  تاونق  ثالث  تناك  امدنع  يأ 
ّةیكذ ًةاتف  ِتنك  لاح  يفو   . ةّمھم رومألا  كلت  تناك   ، ملاعلا ىلإ 

Mary Tyler ّنإف  ، ةجوز درجم  نم  رثكأ  ينوكت  نأ  ىلإ  نیّعلطتت 
. ىلعألا كلثم  يھ   Moore

اھتاذ ةّقشلا  يف  شیعأ   ، نيرشعلاو ةعساتلا  تغلب  دقو  انأ  اھ 
لوانتأو  ، اّھلك ّةینويزفلتلا  تالسلسملا  اھیف  دھاشأ  تنك  يتلا 
كلمأ تنك   . ّدوو ربصب  نوسنبور  نايرام  اھّدعت  تیقب  يتلا  تابجولا 
ًانوزخم  ، تاذلاب اًمیلس  اًساسحإ   ، اًّدیج ًاّیمیلعت  ىوتسم  ریثكلا :

ىلإ لضفلا  وزعأل  يفكي  امب  ًةمیكح  تنكو   . حومطلا نم  اًرفاو 
دقف ؛  يسفن يف  رومألا  كلت  سرغ  يف   ، ّصاخ وحن  ىلع   ، يتدلاو
فیك ينتّملعو   ، لافطألا ةضور  ىلإ  يباھذ  لبق  أرقأ  فیك  ينتّملع 
باتكلا أرقأو   ، ةریغصلا ّةطقلاك  اھرجح  يف  ّموكتأ  انأو  تاملكلا  ظفلأ 
يلوكوربلا عضت   ، ةيانعب ماعطلا  انل  وھطت  تناك  . Dick and Jane

يل تطاخ  اّھنإ  ّىتح   ، امھلوانت ّانم  بلطتو   ، انقابطأ يف  فوفلملاو 
، باسح نود  نم  تطعأ  اّھنأ  انھ  ةركفلا  ّجرختلا ! ةلفح  بوث 
دق تنك   . اھرود ديدحت  ةّمھم  اھتلئاعل  تكرت   . اھيدل ام  ّلك  تطعأو 

غيركلو يل  اھتَسَّرك  يتلا  اّھلك  تاعاسلا  ّنأ  اھیف  تكردأ  اًّنس  تغلب 
. اھسفنل اھّسركت  ّالأ  تراتخا  ٍتاعاس  تناك 

ةمزأ يل  ّببست  ةایحلا  يف  اھب  ّعتمتأ  يتلا  ةریثكلا  مِعنلا  تحبصأ 
يحومطو ال ُتأشن   ، يسفن يف  ًةقثاو  نوكأل  ُتأشن  دقف   . ّةیسفن
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ءيش ّيأ  فلخ  يعسلا  يناكمإ  يف  ّنأ  تدقتعا   . اًدودح فرعي 
تناك امك   ، ببسلاو  ، ءيش ّلك  ديرأ  تنك   . هیلع لوصحلاو   ، هديرأ

ّةیلالقتسالاو ّةّيرحلا  شیعأ  نأ  ديرأ  ُتنك  ال؟  َمل   ، ددرتل نازوس 
اًمامت اًمامتھا  ّةینھملا  اھتایح  يلوت  ةأرما  ّيأ  اھربخت  يتلا  لؤافتلاو 
ةایحلا ينبذجت  تناك   ، هسفن تقولا  يفو   ،Mary Tyler Moore كـ  
نوكأ ةایح   ، ةریبك ةیحضت  ىلع  يوطنت  يتلاو   ، ّةرقتسملا ّةیلئاعلا 
نكل  ، ّةیلئاع ةایحو  ّةینھم  ةایح  يف  بغرأ  تنك   . اًّمأو ةجوز  اھیف 
نوكأ نأب  لمآ  ُتنك   . ىرخألا باسح  ىلع  امھادحإ  يتأت  ّالأ  ىلع 
ًابيرغ اًعضو  ناك  ٍنآ ! يف  اھنع  ةفلتخم  نوكأ  نأو   ، يتدلاو لثم  اًمامت 
لصحأس لھ  ؟  ءيش ّلك  ىلع  لوصحلا  يناكمإ  يف  لھ   . اًكبرم

. ةركف ىندأ  ّيدل  نكت  مل  ؟  ءيش ّلك  ىلع 
هعم ًالماح   ، اًّرمسم يلاب  نم  داع  دق  كاراب  ناك   ، ةرتفلا كلت  يف 
ىھنأ  . ًاّیبدأ اًزاجنإ  هتلزع  ّلوح  ذإ   ، رفصلا قاروألاب  ّةوشحم  ةبیقح 
ديدج نم  ةركفلا  تعاب  دق  هتلیكو  تناك   ، ةلیلق رھشأ  دعبو   . باتكلا

. باتكلا رشن  نّمأو  هنويد  دادسب  كارابل  حمس  ام   ، رخآ رشان  ىلإ 
انتایح اندعتسا   ، تاعاس نوضغ  يفو  اّننأ  وھ   ، ّيلإ ةبسنلاب  ّمھألاو 

. يجوز  . يملاع ىلإ  داعو   ، هتلزع ىھنأ   ، انھ كاراب  ناك   . ةقباسلا
، يرابخأ يف  بغريو   ، اھيورأ يتلا  فَرُطلا  ىلع  مستبي  ناك 

. مونلا لبق  ينّلبقيو 
. لبقتسملل ّططخنو  كحضنو  لمعنو  ماعطلا  وھطن  ّانك  روھش  ّترم 
انتبو ّةیلاملا  انرومأ  بیترت  يف  انحجن  دق  ّانك   ، عیبرلا رخاوأ  يف 
ىلإ دیلكوي 7436،  ّةداج  بونج  نم  انلقتنا   . ةّقش ءارشل  نيزھاج 
يف ةديدج  قالطنا  ةطقن  تناك   Hyde Park يف ةلیمج  ةّقش 
هذھ  . كاراب نم  عیجشتب  يلمع  رییغت  ىلع  ًةیناث  تّأرجت   . انتایح

فشكتسأ يك  ّةيدلبلا  راد  يف  نازوسو  يریلاف  تّعدو   ، ّةرملا
ًابصنم تّأوبت   . يمامتھا ىعرتسا  املاطل  يذلا  ّيحبرلا  ریغ  لمعلا 
رومأ كانھ  تناك   . ّينھملا دیعصلا  ىلع  ّروطتلاب  يل  حمسي  ًاّيدایق 
يف ةّلثمتملا  ةلضعملا  ّتلظ   . يتایح يف  ُدعب  اھفشتكأ  مل  ةریثك 
نود نم   ، دحاو تقو  يف  نايرامو  يرام  يَّتیصخش  نیب  عمجأ  نأ 
تنك ذإ   ، ًاّیلحرم نإو   ، ًابناج ةّمھملا  راكفألا  كلت  تعضو  تنك   . ّلح
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انك  . نآلا انحبصأ »  » اّننأل  ، رظتنت دق  فواخملا  ّنأب  ةّمات  ةعانق  ىلع 
. قالطنالا ةطقن  يھ  ةداعسلاو   ، نيدیعس
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ّةيذیفنت ةريدم  ُتِنّیُع  دقف   . ةّرتوتم ًةأرما  ّينم  ديدجلا  يلمع  لعج 
تناكو  ،Public Allies ةّمظنمل وغاكیش  يف  ديدجلا  ّّيلحملا  عرفلل 
ةيادب ةباثمب  ناك  لمعلا  ّنأ  يأ   ، ًاّیبسن اًديدج  اًعورشم  اھسفن  يھ 
ةربخب هیف  ّعتمتأ  نكأ  مل  لاجم  يف   ، ةديدج ٍةقالطنا  نمض  ةديدج 

يف ماع  لبق  تئشنُأ  ةروكذملا  ةّمظنملا  تناك   . رَكذُت ّةینھم 
نوارب انيرتاكو  شریك  اسینیف  نم  ةردابمب   ، نطنشاو ةمصاعلا 
ةدعاسم يف  اتبغرو   ، ةعماجلا يف  اًریخأ  اتّجرخت  دق  اتناك  نیتللا 
فئاظولا لاجم  يف  ٍلمع  ىلع  روثعلا  يف  صاخشألا  نم  ديزم 
نیتّدیسلاب عامتجالا  كارابل  قبس   . ّةیحبرلا ریغ  لامعألاو  ّةیموكحلا 

حرتقا ّمث  نمو   ، امھسلجم يف  اًوضع  حبصأو  تارمتؤملا  دحأ  يف 
. امھعم لمعلل  يب  لاّصتالا  امھیلع 

Teach for ةّمظنم يف  عبَّتُملا  جذومنألا   Public Allies تَّنبت
، كاذنآ ًاّیبسن  ةديدج  ًةّمظنم  ىرخألا  يھ  تناك  يتلاو   ،America

ّفثكملا بيردتلا  مھل  نّمؤتو  نیبوھوم  ًانّابش   Public Allies راتخت
ةرشع ةّدم  رجألا  ةعوفدم  فئاظو  مھل  دجت   ، ّمث نمو   . داشرإلاو
ريوطت لمأ  ىلع   ، ةّماع تالاكو  يفو  ّةّیلحم  تاّمظنم  يف  رھشأ 
تفدھ  . عمتجملا يف  ّيروحم  رود  ةيدأت  ىلإ  مھعفدو  مھتاراھم 
قلطن ّانكو  نابشلا –  كئلوأ  ديوزت  ىلإ   ، ّماع لكشب  ةّمظنملا 
ةربخلا َباستكا  مھل  حیتت  اًصرف  راصنألا – ) )  Allies مسا مھیلع 
ّيحبرلا ریغ  عاطقلا  يف   ، لمعلا يف  مھرارمتساب  نیلیفكلا  عفادلاو 
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ٍلیج ءاشنإ  يف  دعاست   ، كلذب  . ةلبقم ٍتاونس  ّيموكحلا  عاطقلا  وأ 
. ّةّیلحملا تاعمتجملا  ةداق  نم  ديدج 

ُتنك فیك  تّركذت  دقف   . يسفن يف  اًریبك  ىًدص  ةركفلا  تیقل 
مّدقتن  ، نوتسنِرب ةعماج  يف  ّجرختلا  ةنس  يف  يئالمز  نم  اًرثكو 
ّةّیلك يف  لوبقلا  ناحتما  وأ   ، ّبطلا ّةّیلك  يف  لوبقلا  ناحتما  ىلإ 
ريوطتلا جمارب  يف  ةكراشملا  لجأ  نم  تالباقملل  رَّضحُن  وأ   ، قوقحلا

وأ  ،( انأ يتلاح  يف  ّلقألا  يف   ) ةظحل ركفن  نأ  نود  نم   ، ّيسّسؤملا
ىنعُت يتلا  ىرخألا  ةریثكلا  لمعلا  تارایخ  دوجوب   ، يردن ّىتح 
حیحصت  Public Allies ةّمظنم ءاشنإ  نم  فدھلا  ناك   . ّماعلا نأشلاب 

نھم نع  نوثحبي  نيذلا  بابشلا  قافآ  عیسوت  ينعي  ام  ؛  عضولا اذھ 
هذھ يف  ّصاخ  وحن  ىلع  يباجعإ  راثأ  يذلا  َرمألا  ّنكل   . مھل
تاعماج بّالط  ضرف  ىلع  نوّزكري  ال  اھیسّسؤم  ّنأ  وھ   ، ةّمظنملا
روثعلا نولّضفي  لب   ، ّةّیلحملا ّةینيدملا  تاعمتجملا  ىلع   Ivy League
نكي ملف   . تاعمتجملا كلت  يف  ًالصأ  ةدوجوملا  بھاوملا  ىلع 
حبصي يك  ّةیعماج  ةداھش  اًزئاح  نوكي  نأ  صخشلا  ىلع  ّنیعتي 

 » ةداھش وأ  ّةيوناثلا  َةداھش  اًزئاح  نوكي  نأ  يفكي  ناك   ، اًریصن
نأو  ، نیثالثلا غلبي  ملو  ةرشع  ةعباسلا  زواجت  دق  نوكي  نأو   ،«GED
هذھ نم  ُةدافتسالا  تلصح  نكت  مل  نإو  ّىتح   ، ّةيدایق تاردق  رِھظُي 

. ةظحللا كلت  ّىتح  تاردقلا 
روثعلا  ، دعاولا لیجلا  ىلع  ِزّكرت   Public Allies ةّمظنم تناك 
يضتقت مھتّمھم  تناكو   . ًاّیلمع هنم  ةدافتسالاو   ، هتياعرو  ، هیلع

يف اھیلإ  ّهبنتُي  ال  دق  ةزاتمم  ايازمب  نوّعتمتي  بابش  نع  ثحبلا 
اذھ لمعلا  ادب   . تازاجنإلا اوقّقحیل  صرفلا  ریفوتو   ، ةرياغم فورظ 
رظنأ تنك  يتلا  اّھلك  تاظحللا  كلت  دعبف   . اًموتحم اًردق  ّيلإ  ةبسنلاب 
يبتكم ةذفان  نم   ، وغاكیش نم  ّيبونجلا  بناجلا  ىلإ  ٍةبآكب  اھیف 

يل تحنس  دق  اھ   ، نیعبرألاو ةعباسلا  ةقبطلا  يف   ،Sidley يف
بھاوم دوجوب  رعشأ  تنك   . ًاّیلمع هفرعأ  ام  قیبطتل   ، اًریخأ  ، ةصرفلا
يّننأ يف  ًةقثاو  تنكو   . هیف ُتأشن  يذلا  ّيحلاك  ءایحأ  يف  ةدعاو 

. اھیلع رثعأس  فیك  فرعأ 
ّةصاخب  ، يتلوفط تّركذت   ، ديدجلا يلمع  يف  ًاّیلم  ّركفأ  تنك  امنیب 
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يف ةرياطتملا  مالقألاو  ةبلجلا  طسو  هتیضمأ  يذلا  رھشلا  كاذ 
ّربدتت نأ  لبق   ، ّةیئادتبالا  Bryn Mawr ةسردم يف   ، يناثلا ّفصلا 
يّننأل ةداعسلاب  ترعش   ، كاذنآ  . ّفصلا نم  يبحس  َرمأ  يتدلاو 
يف ةریثك  صرفب  تیظح  نأ  دعب   ، نآلاو  . ةصرفلا كلتب  تیظح 

نیلَمھُم اوقب  نيذلا  نيرشعلا  لافطألا  ءالؤھ  يف  ّركفأ  تأدب   ، ةایحلا
تنك  . ةعفدنم ریغو  ةیلابمال  ٍةسِّردم  عم  سئابلا  فصلا  كلذ  يف 
يّننأ وھ  دیحولا  قرافلا   ، مھنم ٍّيأ  نم  ىكذأ  تسل  يّننأ  يعأ 
امدنع  . يقوقح نع  عفادت  ٍةناسنإ  دوجوب  يفكي  امب  ةظوظحم 
اّمیس ال   ، رثكأ ينلغشت  ةركفلا  كلت  تراص   ، ةدشار ًةأرما  ُتحبصأ 
كلذ لعفب  تسیل  اّھنأك  يتازاجنإ  ىلع  نونثي  سانلا  ناك  امدنع 
ّفصلا يف  بّالطلا  كئلوأ  رسخ  دقف   . يساقلاو بيرغلا  ردقلا 
تیظح دقل   . ةلماك ّةیسارد  ًةنس   ، مھب ّقلعتي  ال  ببسلو   ، يناثلا

دق رومألا  رئاغص  ّنأ  كردأ  يكل  نآلا  ّىتح  ةربخلا  نم  يفكي  امب 
. اًضيأ مقافتت 

Public ةمظنم وسّسؤم  ناك   ، ةمصاعلا نطنشاو  يف 
نولمعي اًریصن  رشع  ةسمخ  نم  اًّفلؤم   ، اًديدج اًّفص  اولَّكش  Allies

ٍغلبم عمج  نم  اوّنكمت  امك   . ةنيدملا يف  ةدّدعتم  تاّمظنم  يف 
، كلذب  . وغاكیش ةنيدم  يف  ةّمظنملل  ّّيلحم  ٍعرف  ءاشنإل  يفكي 

ًاليومت ىّقلتت  يتلا  ىلوألا  تاّمظنملا  نم  ةّمظنملا  تَحبصأ 
دھع يف  عِضُو  يذلا   AmeriCorps جمانرب لالخ  نم  ًایلاريدیف 
رعشأ ُتنك   . مھیلإ تممضنا   ، ةلحرملا كلت  يف   . نوتنیلك سیئرلا 

يل حّضتا   ، لمعلا طورش  لوح  ضوافتلا  ءانثأ   . نآ يف  قلقلاو  ةراثإلاب 
مل  ، ّيحبر ریغ  لمع  ىلإ  ةبسنلاب  اًحضاو  نوكي  نأ  يغبني  ناك  ام 
ٍریثكب ىندأ   ، اًّدج لیئض  ٌرجأ   ، ًةيادب ّيلع  ضِرُع   . ًاّّيدام ًايزجم  نكي 
َفصن لداعي  يذلاو   ، وغاكیش ّةيدلب  يف  هیلع  لصحأ  تنك  اّمم 
تمھف  . لوبقلا هعم  عطتسأ  مل  ٍّدح  ىلإ  ًالیلق  ناك   ، ّةیماحمك يرجأ 

تاعورشملا اًصوصخ  ّةیحبر –  ریغ  تاّمظنمب  ّقلعتي  رخآ  اًرمأ 
رثك صاخشأبو  –  Public Allies لثم بابش  اھّریسي  يتلا  ةديدجلا 

، ءالؤھ ّنأ  ودبي   . تاّمظنملا كلت  يف  نیلماع  نیفوغشو  نیعفدنم 
، ةروكذملا تاّمظنملا  يف  لمعلا  ًالعف  نوعیطتسي  اوناك   ، يل اًفالخو 
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ناكأ ءاوس   ، كلذب مھل  حمست  اھب  نوظحي  يتلا  تازایتمالا  تناك  ذإ 
ٍثاریم دوجو  وأ   ، ّةیسارد ضورق  ديدستب  مھمازتلا  مدع  كلذ 
نيرطّضم اونوكي  مل   ، يلاتلاب  . ام اًموي  هیلع  لوصحلا  ىلإ  نوّعلطتي 

. لبقتسملا لجأ  نم  راّخدالل 
نأ َّيلعف  ةّمظنملا  ىلإ  مامضنالا  يف  بغرأ  تنك  اذإ  يّننأ  تمھف 
قوفي ناك  هیلإ  جاتحأ  تنك  ام  ّنأ  اًملع   ، بتارلا نأشب  مھعم  ضوافتأ 

ناك  . هعفدل دادعتسا  ىلع   Public Allies تناك يذلا  غلبملا  ریثكب 
روعشلل ٍعاد  كانھ  نكي  مل  ؛  ةطاسب ّلكب   ، كلذ ّبلطتي  يعضو 

ًاّيرھش رالود  ةئّمتس  عفدب  ًةمزلم  تنك   . كابترالاب وأ  لجخلاب 
امك  ، ّةيدایتعالا يفيراصم  ىلإ  ةفاضإ  اذھ   ، ةساردلا ضرق  ديدستل 
ّةیلك يف  هتسارد  ضرق  ءابعأ  هلھاك  لقثت  لجرب  ةّجوزتم  يّننأ 
غلبملا ىلع  مھتعلطأ  امدنع  نیلوھذم  ةّمظنملا  وريدم  ادب   . قوقحلا
اوّنكمت مّھنكل   ، ًاّيرھش اًنْيَد  هلُّوحتو   ، يتسارد مامتإل  هُتضرتقا  يذلا 

. مھیلإ مامضنالا  يل  حاتأ  ديدج  ليومت  نیمأت  نم 
يف ةبغرلا  ينودحت  لمعلا  تأدب   ، ةلأسملا هذھ  ةيوست  دعب 
ةصرف ّلوأ  كلت  تناك   . يل تحنس  يتلا  ةصرفلا  نم  ةدافتسالا 
ىلع ّبترتیس  رفصلا : نم  ام  ٍءيش  سیسأتل  يل  تحیتأ  ّةیلعف 
دوھج وأ  يريدم  دوھج  ىلع  ، ال  لشفلا وأ  حاجنلا  ّةصاخلا  يدوھج 
زیھجتل دھجب  لمعلا  يف  ماعلا 1993  عیبر  تیضمأ   . رخآ صخش  ّيأ 

نم ّفص  لیكشت  نم  انّنكمي  ریغص  لمع  قيرف  فیظوتلو  بتكم 
يف  ، ةصیخر هتفلكت  بتكم  ىلع  انرثع   . فيرخلا لولحب  راصنألا » »
نم ریبك  ٍددع  ىلع  لوصحلا  انعطتساو   ، ناغیشیم ّةداج  يف  ىًنبم 

ّةيراشتسا ٌةكرش  اھّايإ  انتحنم  ةلمعتسملا  تالواطلاو  دعاقملا 
. اھبتاكم دّدجت  تناك 

تّایصخشلاب لاصتالا  ىلإ  كارابو  انأ  تدمع   ، ىرخألا ةھجلا  نمو 
نیحنام داجيإ  ىلإ  ًایعس   ، وغاكیش يف  اھفرعن  يتلا  ّةفاك  ةذفانلا 

ليوط ّيلام  ٍمعد  نیمأت  يف  انتدعاسم  نوعیطتسي  صاخشأو 
فئاظولا لاجم  يف  لمعي  صخش  ّيأ  ىلع  روثعلا  ىلإو   ، لجألا
هتسّسؤم يف  راصنألا »  » دحأ ةفاضتسا  يف  بغريو   ، ّةیموكحلا
فئاظولا ديدحت  يف  تيراج  يریلاف  ينتدعاس   . ةیلاتلا ةنسلا  لالخ 
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يف ةّحصلا  ةرئاد  يفو   ، ظفاحملا بتكم  يف  صخش  ّلكل  ةبسانملا 
حیقلتل ٍعورشم  يف  نوكراشیس  راصنألا »  » ناك ثیح  ةنيدملا 
نیلماعلا نیقّسنملا  ةكبش  ىلإ  كاراب  أجل   . ءایحألا دحأ  يف  لافطألا 
ةروشملا ىلع  لوصحلا  يف  انتدعاسمل   ، ّةّیلحملا تاعامجلا  نمض 

ةّدع ءاكرش  ّعربتو   . ّةیمیلعتلا صرفلاو   ، ّيبعشلا معدلاو   ، ّةینوناقلا
نیحنام ىلإ  ّفرعتلا  يف  انودعاسو   ، لاملاب  Sidley بتكم يف 

. نیّمھم
ىلع روثعلا  يف  ّلثمتي  ّيلإ  ةبسنلاب  ةراثإ  رثكألا  ءزجلا  ناك 

، تانالعإلا رشن  نم   ، ّةینطولا ةّمظنملا  ةدعاسمب   ، ّانكمت راصنألا .» »
ىلع بابشلا  زیفحتل   ، اّھلك دالبلا  ءاحنأ  يف  تاعماجلا  يف 

بھاوملا نع  ثحبن  ّانك  يذلا  تقولا  يف   ، انتّمظنم ىلإ  مامضنالا 
يف ىربك  تّايوناثو   ، ّةّیلحملا تّاّیلكلا  يقيرف  عم  ُترز   . انتنيدم يف 

Cabrini-Green عورشم يف  لزانملا  باوبأ  انقرط   ، وغاكیش فارطأ 
عم انلصاوتو   ، ّّيلحملا عمتجملا  تاءاقل  يف  انكراش   ، ّينكسلا
اًرثك انلباق   . تابزاعلا تاھّمألاب  ىنعُت  يتلا  جماربلا  ىلع  نیمئاقلا 
تاعماج ةذتاسأ  ىلإ  ًالوصو   ، تّایشربأ ةاعر  نم  اًءدب  سانلا  نم 

ىلإ انداشرإ  مھنم  انبلطو   ، ّةّیلحملا زدلانودكام  معاطم  يريدمو 
؟ ةدایقلا ّسحب  ّعتمتي  مھنم  نَم   . مھفراعم نم  نيّزیمتملا  بابشلا 

بغرن نيذلا  صاخشألا  مھ  ءالؤھ  ؟  ّمھم لمعل  ّدعتسم  مھنم  نَم 
ىلع مِھّثح  يفو   ، مامضنالا تابلطب  مّدقتلا  ىلع  مھعیجشت  يف 
قیقحت هجو  يف  فقت  يتلا  لیقارعلا   ، ةظحل ولو   ، اوسني نأ 
انعسو يف  ام  مدقن  فوس   ، ةّمظنمك  ، اّننأب مھدِعن  انكو   . مھفادھأ
بوكرل ةقاطب  كلذ  ناكأ  ءاوس   ، مھتاجاح نیمأت  يف  ةدعاسملل 

. لافطأ ةياعر  نم  مھّنكمي  اًغلبم  مأ   ، تالفاحلا
نم اًصخش  نورشعو  ةعبس  انيدل  حبصأ   ، فيرخلا لولح  يف 

، ناكم ّلك  يف  نوّبردتي   ، اّھلك وغاكیش  ءاحنأ  يف  نولمعي  راصنألا » »
بناجلا يف  ّّيلحملا  عمتجملا  ةدعاسم  ةلاكو  ىلإ   ، ّةيدلبلا راد  نم 
جھانم سِّردت  ّةيوناث  يھو   Latino Youth ةسردم ىلإ   ، ّيبونجلا
ةاقتنم ًةعامج  نوّلكشي  راصنألا »  » ناك . Pilsen يف ّةيدیلقت  ریغ 
فلتخم نوّلثمي   ، تاّعلطتلاو تّایلاثملاب  ةنوحشم   ، ّةيویحلاب ةمعفم 
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َتأشن ةینیتال  ٌةأرماو   ، قباس ٍةباصع  وضع  مھنیب  ناك   . تّایفلخلا
، درافراھ يف  تَسردو  وغاكیش  نم  ّةیبرغلا  ّةیبونجلا  ةقطنملا  يف 
Robert Taylor نكاسم يف  شیعت   ، تّاینيرشعلا علطم  يف  ةأرماو 
نم غلبم  راّخدا  هسفن  تقولا  يف  لواحتو   ، ًالفط ّيبرتو   ،Homes
نم نيرشعلاو  ةسداسلا  يف  باشو   ، ةعماجلا يف  سردتل  لاملا 
نم هتسارد  عبات  ّهنكل   ، ّةيوناثلا كرت  ناك   ،Grand Boulevard ةقطنم
ىلإ اًقحال  داعو   ، تابتكملا نم  اھریعتسي  ناك  يتلا  بتكلا  لالخ 

. ةداھش ىلع  لوصحلل  ةسردملا 
دحأ يف  اًعامتجا  نودقعي  راصنألا »  » ناك  ، ةعمج موي  ّلك  يف 

تامولعملا لدابت  يف  مویلا  يضمن  ّانك   . ةفیضملا ةلاكولا  بتاكم 
يتلا لمعلا  تاشرو  نم  ةلسلس  تاطاشن  ضارعتساو   ، لصاوتلاو
ءيش ّيأ  نم  رثكأ  مّايألا  كلت  ّبحأ  تنك   . ّينھملا ريوطتلاب  ىنعُت 
يف نوعمتجي  امدنع  راصنألا »  » اھریثي يتلا  ةّجضلا  ّبحأ  تنك   . رخآ
بایثلا تاقبط  نوعلخيو   ، ةيوازلا يف  رھظلا  بئاقح  نومريو   ، ةفرغلا

زرف يف  مھتدعاسم  ّبحأ  تنك   . نیّقلحتم نوسلجيو   ، ّةيوتشلا
،Excel جمانرب ناقتإ  تناكأ  ءاوس  ؛  اھمیظنتو مھّمھت  يتلا  لئاسملا 
وأ  ، ّيبتكملا لمعلل  ةبسانملا  بایثلا  ءادترا  ّةیفیك  ةفرعم  مأ 

ٍصاخشأب ةئیلم  ٍةفرغ  يف  مھراكفأ  نع  ریبعتلل  ةعاجشلاب  ّيلحتلا 
ٍةجردب نوّعتمتي  ٍصاخشأ  وأ   ، ّيملعلا لیصحتلاب  مھیلع  نوّقوفتي 
مھدحأ ءاطعإ  ىلإ  ًانایحأ  رطضأ  تنك   . سفنلا يف  ةقثلا  نم  ربكأ 

ُدیفت ريراقت  يمالتسا  لاح  يفو   . هقوري دق ال  اًمییقت  نّمضتت  ًةباجإ 
هلمعب موقي  ال  وأ   ، لمعلا ىلإ  باھذلا  يف  رّخأتي  مھنم  اًضعب  نأب 
مھنم ّعقوتن  اّننأ  ٍمزحب  حضوأ  نأ  يف  ّددرتأ  نكأ  مل   ، ةمزاللا ّةيّدجلاب 
ةجیتن طابحإلاب  نورعشي  راصنألا »  » ناك امدنعو   . كلذ نم  لضفأ 
ةجیتن وأ   ، ّةّیلحملا تاعامجلا  عم  تاعامتجالا  میظنت  يف  ىضوفلا 

، اھیف نولمعي  يتلا  تالاكولا  يف  تالكشم  نولعتفي  نئابز  دوجو 
مّھنأب مھّركذأو   ، حیحص ٍروظنم  نم  رومألا  ةيؤرب  مھحصنأ  تنك 

. ًاّیبسن نوظوظحم  صاخشأ 
امھم  ، ديدج ردق  ّيأب  يفتحن  ّانك  اّننأ  وھ   ، ّهلك كلذ  نم  ّمھألا  ّنكل 
نكي مل   . ریثكلاب انیفتحا  اّننأ  عقاولاو   . ّروطتلا وأ  ّملعتلا  نم   ، رغص
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يف وأ  ّيحبرلا  ریغ  لاجملا  يف  لمعلل  نوّططخي  ّةفاك  راصنألا » »
يتلا تابقعلا  زواجت  ىلع  نيرداق  ّلكلا  نكي  ملو   ، ّيموكحلا عاطقلا 

ينتشھدأ  ، تقولا رورمبو   ، نكل  . ةعضاوتملا مھتائیب  مھیلع  اھضرفت 
، ًاليوط اًدمأ   ، مازتلالا يف  اوحجن  دقو  ددجلا  ءاضعألا  نم  ٍرثك  ةيؤر 
يف لمعلا  قيرف  َنمض  حبصأ  نَم  مھنم   . ةّماعلا ةحلصملا  ةمدخب 
تالاكو يف  ًايدایق  حبصأ  نَم  مھنمو  ةمّظنم Public Allies؛ 
ةّمظنم تلاز  ام   . ّةیحبر ریغ  ّةینطو  تاّمظنم  لخادو   ، ّةیموكح
دادزت  ، اھقالطنا ىلع  ةنس  نيرشعو  سمخ  دعب   ،Public Allies
فالآو  ، ةّدع ىرخأ  ندم  يفو  وغاكیش  يف  ّةّیلحم  عورف  اھيدلو   ، ّةوق
يّننأ يف  ریكفتلا  ّدرجمو   . دالبلا ءاحنأ  عیمج  يف  نیجّيرخلا 
سیسأت يف  تدعاسو   ، كلذ قیقحت  يف  ریغص  ٍرود  يف  تمھاس 

يتلا اضرلا  رعاشم  ىوقأ  يسفن  يف  ریثي   ، هتریسم َعبات  ءيش 
. ّةینھملا يتایح  يف  اھب  ترعش 

ُرعاشم ينتّكلمت  دقو   ،Public Allies ةّمظنم نوؤشب  ىنعأ  تنك 
ناقزرُي امدنع  نيدلاولا  باتنت  يتلا  قاھرإلاب  بوشملا  رخفلا 

. دعب هلعف  يغبني  ام  يف  ّركفأ  انأو  ةلیل  ّلك  مانأ  تنك   . ّلوألا امھلفط 
هذیفنت بجي  ام  مئاوق  ينھذ  يف  ُتّأیھ  دقو   ، حابص ّلك  ّينیع  حتفأو 

ةعفد ّلوأ  جيرخت  دعب   . رھشلا كلذو   ، عوبسألا كلذو   ، مویلا كلذ  يف 
نيرشعو ٍةعبس  نم  اًّفلؤم  ناكو   ، عیبرلا لصف  يف  راصنألا »  » نم

نیعبرأ نم  ةّفلؤم  ىرخأ  ةعومجمب  فيرخلا  يف  انبّحر   ، اًصخش
ثادحألا عاجرتسا  ىدل   . ةظحللا كلت  ذنم  انمّدقت  انعباتو   ، اًصخش
ةسامحلا كلت  ببسب   ، هتلعف ام  َلضفأ  لمعلا  كلذ  ربتعأ   ، ةیضاملا

ّيأ قیقحتل  بولطملا  ثیثحلا  دھجلا  ببسبو   ، اھب رعشأ  تنك  يتلا 
صخشل ةبسانم  ةفیظو  داجيإ  ناكأ  ءاوس  اًعضاوتم –  ادب  امھم  ٍرصن 

يف لمعلا  ىشخي  ٍصخش  فواخم  ةئدھت  مأ   ، ّةینابسإلا ّملكتي 
. فولأم ریغ  ٍّيح 

ّرثؤي فداھ  لمعب  موقأ  ّينأب   ، يتایح يف  ّةرم  ّلوأ   ، ُترعش
يتنيدمب طابترا  ىلع  ينیقبُيو   ، نيرخآلا ةایح  يف  ةرشابم 

لمع نیح  كاراب  رعاشم  مّھفتأ  لمعلا  اذھ  ينلعج  امك   . يتفاقثبو
ّبصنا دقو   !Project VOTE عورشم يف  كراش  نیح  وأ   ، اًقّسنم
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دیحولا عونلا  ةمدتحملا –  ةكرعملا  هذھ  ضوخ  ىلع  ًاّّیلك  همامتھا 
نأ اھنأش  نم  يتلا  اًمئاد –  هقوري  فوسو   ، هقوري يذلا  كراعملا  نم 

. هیلإ جاتحي  دق  ام  ّلك  هل  مّدقت  اّمنإ   ، ءرملا ىوق  فزنتست 
كاراب ناك   ،Public Allies ةّمظنم عم  لمعلا  يف  يكامھنا  ءانثأ 
ولخت ام  اًعون  ةبیتر  ةایح  يف  ّةصاخلا –  هریياعم  بسحب  اًقرغتسم – 
يف نوناقلاو  ّةيرصنعلا  لوح  اًّفص  سِّردي  ناك   . ةریبكلا تاّعقوتلا  نم 
ةاماحم ةكرش  يف  لمعيو   ، وغاكیش ةعماج  يف  قوقحلا  ّةّیلك 

. فیظوتلا يف  زییمتلاو  عارتقالا  قوقحب  ًابلاغ  ّقلعتت  اياضق  ًاّیلوتم 
ّسأرتيو  ، ّيعمتجملا میظنتلا  لوح  تاشرو  ريدي  ًانایحأ  ناكو 

Public ةّمظنم يف  يتعومجم  عم  اھدقعأ  ةعمجلا  موي  ٍتاسلج 
نم تّاینیثالثلا  يف  ّركفمل  ّةیلاثم  ةایح  كلذ  ادب   ، ًاّيرھاظ . Allies
ةریثك تارایخ  مزحب  ضفر  لجر   ، ةّماعلا ةحلصملاب  ّمتھي   ، رمعلا
ىلع ظافحلا  لیبس  يف   ، هاجلاو لاملا  نم  اًديزم  هل  ّرفوتس  تناك 
حاجنلا قّقح  كاراب  ّنأ  تربتعا   ، ّةیصخشلا يرظن  ةھجو  نم   . هئدابم

ناك  . نزاوتلا نم  عون  قیقحت  ىلإ  ّلصوت  دقف  ؛  ّقحتسي يذلا 
ًاباتك اًّفلؤم  حبصیس  ناك   ، كلذ نع  ًالضفو   . اًقّسنمو اًّسردمو  ًایماحم 

. قاوسألا ىلإ  هقيرط  دجیس 
دادعإ يف  ةنسلا  تزواجت  ًةرتف  كاراب  ىضمأ   ، يلاب نم  هتدوع  دعب 
ٍةعاس ىلإ  لمعي  ناك   . لمعلا تاعاس  جراخ   ، هباتكل ةیناث  ةّدوسم 
نم ّيفلخلا  مسقلا  يف  ةریغص  ةفرغ  يف  لیللا  نم  ةرّخأتم 
يف ةرثعبملا  بتكلا  هیف  محدزت  اًعدوتسمو  ًابتكم  اھانّلوح  ةّقشلا 
ةفرغلا لخدأ  تنك  رْحُجلا .»  » مسا ًاّببحت  اھیلع  ُتقلطأو   ، ناكم ّلك 
ٍةكيرأ ىلع  سلجأل   ، قرولا ماوكأ  قوف  ربعأو   ، هلمع ءانثأ   ، ًانایحأ

وأ ةفرط  ِةياورب  همامتھاب  راثئتسالا  لواحأو   ، ّهیسرك مامأ  ةضفخنم 
. سولجلا لیطأ  ّالأ  طرش   ، ّدو ّلكب  يلّخدت  ّلبقتي  ناك   . ةماستباب

، هیلإ أجلي  لزعنم  ناكم  ىلإ  جاتحي  كاراب  نأ  تقولا  رورمب  تكردأ 
ّةوك  ، جاعزإ نود  نم  بتكيو  هیف  أرقي  نأ  عیطتسي  قلغم  ریغص  عقوم 
يذلا تقولا  ّنأك   . هراكفأل ةحیسفلا  تاءاضفلا  ىلع  ًةرشابم  حتفت 
اًمئاد ّانك   ، ةركفلا هذھل  اًمارتحاو   . ةقاط هنحشي  كانھ  هیضمي 
تیب ّلك  يف  ةلزعنملا  ةفرغلا  كلت  نم  ٍةخسن  داجيإ  ىلإ  ىعسن 
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كاراب لاز  ام   . ضرغلاب يفت  ةوجف  ّيأ  وأ  ةئداھ  ةيواز  ّيأ   ، هیف انشع 
يف وأ  ياواھ  يف  هرجأتسنل  لزنم  ىلإ  لصن  امدنعو   ، مویلا ّىتح 
موقت نأ  نكمي  ةیلاخ  ٍةفرغ  نع  ثحبلل  بھذي   ،Martha's Vineyard
تاحفص ّبلقي  نأ  هیف  عیطتسي  ناكم   . ةزاجإلا لالخ  رحُجلا  ماقم 
هفحصب يمريو   ، دحاو ٍنآ  يف  اھأرقي  يتلا  ةعبسلا  وأ  ّةتسلا  بتكلا 
اًّسركم ًایماس  اًعقوم  هیلإ  ةبسنلاب  ناكملا  اذھ  ناك   . ضرألا ىلع 

امأ  . نھذلا ءافصب  هباحر  يف  معنیلو   ، ةقیمعلا راكفألا  هیف  دلوتل 
تنك  . ةحيرم ریغ  ةمراع  ىضوف  ّدرجم  ناك  دقف   ، ّيلإ ةبسنلاب 

، هقلغأ يكل  ٌباب   ، دجو امثیح   ، ناكملا كلذل  نوكي  نأ  اًمئاد  طرتشأ 
. عبطلاب ىفخُت  بابسألو ال 

ماعلا فیص  يف   Dreams from My Father باتكلا رشُن   ، اًریخأ
، اًریبك اًجاور  باتكلا  َقلي  مل  كلذ  عمو   ، ةعجشم داّقنلا  ءارآ  تناك  . 1995

عمجي نأ  نم  ّنكمت  كاراب  ّنأ  مھألا   . ةلكشم رمألا  يف  َرن  مل  اّننكل 
هّتيوھل ةنيابتملا  ءازجألا  قیشر  بولسأب  طبر  وھف   ، هتياكح رصانع 
ّلصوت كلذبو   ، وغاكیشو ياواھو   ، ایسینودنإو  ، اینیك ىلإ  ةدئاعلا 

، ّةيدرسلا كلت  لالخ  نمف   . هب ةروخف  تنك   . لماكتلاب رعشي  نأ  ىلإ 
دھجلا ّنكل   . بئاغلا هدلاو  عم  ّيبدألا  مالسلا  نم  اًعون  كاراب  دجوأ 
هَدحو كاراب  ناك   . عبطلاب  ، دحاو فرط  نم  لِذُب  كلذ  هّبلطت  يذلا 

ادب  . بألا امابوأب  ّقلعتت  ةضماغ  ةركف  ّلك  مْھَفو   ، ةرغث ّلك  َّدس  لواحي 
دقف  . هتایح لاوط  كاراب  هلعف  ام  ّلك  عم  ًایشامتم  بولسألا  اذھ 
هسفن ىلع  دامتعالا  لواحي   ، هتلوفط ذنمو   ، اًمئاد ناك  ّهنأ  ُتكردأ 

. هب موقي  ام  ّلك  يف 
، هتایح يف  ةديدج  ةحسف  كاراب  ىدل  تّرفوت   ، باتكلا ءاھنإ  دعب 
كلت ءلمب  ٌمزلم  ّهنأب  هتعیبط –  عم  ًایشامت  اًضيأ  انھو  رعش –  يلاتلاب 

: ًانزحم اًربخ  كاراب  ىّقلت   ، ّيصخشلا دیعصلا  ىلع   . اًروف ةحسفلا 
نم تداع  اّھنأو   ، نیضیبملا ناطرسب  ٌةباصم   ، نآ  ، هتدلاو ّنأ  ّنیبت 
ّةّیبط ٌةياعر  كانھ  اھل  تّرفوت   . جالعلا يّقلتل  ولولونوھ  ىلإ  اتركاج 
ايام تناك   . ّيئایمیكلا جالعلا  عم  بواجتت  تناكو   ، انملع امك   ، ةزاتمم
نم اھروزي  نأ  كاراب  داتعا  امك   ، ياواھ يف  اھب  ناینتعت  توت  ةّدجلاو 
نم ناكو   ، اًرّخأتم ىتأ  ناك  ضرملا  صیخشت  ّنكل   . رخآ ىلإ  نیح 
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لھاك لقثي  عضولا  ّنأ  كردأ  تنك   . لصحي دق  امب  نّھكتلا  بعصلا 
. كاراب

يف ًةیناث  ولعت  ّيسایسلا  شاقنلا  ةّدح  تأدب   ، ءانثألا كلت  يف 
ماعلا عیبر  يف  ةثلاث  ةيالول  بِخُتنا  هیلاد  ظفاحملا  ناك   . وغاكیش
بختنتس ثیح  ماعلا 1996،  تاباختنال  دادعتسالا  ّلكلا  أدبو   ،1995
فوسو  ، يكریمألا خویشلا  سلجم  يف  اھّلثمي  اًديدج  اًوضع  يونیلإ 
ةھجلا نم   . ةیناث ةيالول  حّشرتلا  نوتنیلك  لیب  سیئرلا  لواحي 

دقف  ، يطارقميدلا بزحلا  فوفص  يف  ةحیضف  تَفشكنا   ، ىرخألا
قیقحتلل عضخي   ، هسفن بزحلا  نم   ، سرغنوكلا ءاضعأ  دحأ  ناك 

ةحاتإو  ، عقوملا روغش  ىلإ  كلذ  ّىدأو   . ّةیسنج مئارج  ببسب 
، ةيالولل ةیناثلا  ةرئادلا  يف  ديدج  ّيطارقميد  ٍسفانم  مامأ  ةصرفلا 
. وغاكیشل ّيبونجلا  بناجلا  نم  ةعساو  ةقطنم  لمشت  يھو 
ّددرت َتأدب  دق   ، ةيالولا سلجم  يف  وضع  يھو   ، رملاب سیلأ  تناكو 
ريدجلاو  ، بصنملل حُّشرتلا  ددص  يف  اّھنأ  ّةصاخلا  سلاجملا  يف 

South و  Hyde Park ّلثمتو  ، ّةیبعشب ّعتمتت  تناك  اّھنأ  ركذلاب 
ام . !Project VOTE عم هلمع  ءانثأ  اھیلإ  ّفرعت  كاراب  ناكو   ،Shore
ٍةرابع يف  ؛  اًرغاش حبصیس  ةيالولا  سلجم  يف  اھدعقم  ّنأ  ينعي 

. بصنملل كاراب  حُّشرت  ناكمإل  لاجملا  حاسفإ   ، ىرخأ
؟ هسفن حّشریس  لھ  ؟  عوضوملاب اًّمتھم  كاراب  ناك  لھ 

نانمیھیس نیلاؤسلا  نيذھ  ّنأ  ةرتفلا  كلت  يف  فرعأ  نكأ  مل 
عرقب هبشأ  امھعاقيإ  ناك   . انتایح نم  ةیلاتلا  رشعلا  تاونسلا  ىلع 

نأ عیطتسي  لھ  ؟  حّشرتیس لھ   . هلعفن ام  ّلك  ّةیفلخ  يف  لوبطلا 
؟ حّشرتي نأ  هل  يغبني  لھ  ؟  حُّشرتلا ىلع  مدقیس  لھ  ؟  حّشرتي

كاراب هحرطي  يذلا  هسفن  لاؤسلا  كانھ  ناك   ، كلذ ّلك  لبق   ، نكلو
يتلا ىلوألا  ّةرملا  تناك   . ام بصنم  ىلإ  حّشرتلا  ىلع  مدقأ  اّملك 
رملاب سیلأ  دعقم  نأشب  ينملعأ  َموي   ، لاؤسلا اذھ  كاراب  اھیف  حرط 
ىوتسم ىلع  اًعِّرشم  حبصي  نأ  هناكمإ  يف  ّنأب  ينربخأو   ، رغاشلا

: لاقف  ، اًّفلؤمو اًقّسنمو  اًذاتسأو  ًاّیماحم  هنوك  ىلإ  ةفاضإ   ، ةيالولا
«. ؟ كلذب كيأر  ام   ، شیم »

. لاؤسلا اذھ  نع  ّةرم  ّلك  يف  ةباجإلا  ّيلع  بعصلا  نم  نكي  مل 
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ّریغتت تناك  ةّجحلا  ّنأ  حیحص   . ةمیظع ًةركف  كاراب  حّشرت  ربتعأ  مل 
اًخسار ّلظ  اًمومع  يفقوم  ّنكل   ، لاؤسلا اھیف  حرطُي  ّةرم  ّلك  يف 

، كلذ ّنأ  مغر  ىلع   ، ضرألا يف  ةرّذجتملا  ايوكیسلا  ةرجش  لثم 
. قالطإلا ىلع  اًئیش  رمألا  يف  ّریغي  مل   ، نوفرعت امك 

ماعلا 1996،  ، يونیلإ يف  ةيالولا  سلجم  ىلإ  حّشرتلا  ةلاح  يف 
، ةسایسلا لاجرب  باجعإلا  َةديدش  نكأ  مل  يھ : يتّجح  تناك 
ام ّلج  ناك   . ًاّیسایس ًالجر  يجوز  لُّوحت  ةركف  ّذبحأ  مل   ، يلاتلاب
ام فحصلا  يف  نكي  ملو   ، فحصلا هُردصم  ةسایسلا  لوح  هفرعأ 

يتقادص ّنأ  امك   . ّصاخ ٍوحن  ىلع  اًرمثم  وأ  اًدیفم  هرابتعا  نكمي 
ةسایسلا لاجر  لمع  ّنأب  َعابطنالا  يدنع  تدَّلو  نوسكاج  اتیتناسل 

، نیّعرشملا ىرأ  تنك   . ةریثك ًانایحأ  مھتویب  نم  مھداعتبا  ّبلطتي 
، ةكیمسلا مھدولجو   ، ةبلصلا مھتاقردب  فحالسلاب  هبشأ   ، اًمومع
يف ناكف   ، كاراب اّمأ   . مھّتینانأ لخاد  مھعقوقتو   ، ةئیطبلا مھتاكرحو 
رثكأ ةعاجش  تاّططخم  بحاصو   ، يغبني اّمم  رثكأ  ًاّيّدج  ًالجر  ييأر 
ةدقاحلا ةنیغضلا  رعاشم  عم  ملقأتلا  عیطتسي  نل  اذل   ، يغبني اّمم 

ةنيدم فارطأ  يف   ، لوتیباكلا ّةبق  تحت  ةنماكلا   ، اًّدح فرعت  يتلا ال 
. دلیفغنيربس

فيرشلا ناسنإلا  ِنّكمت  لضفأ  قئارط  ةّمث  ّنأب  اًنمض  نمؤأ  تنك 
فوس كاراب  ّنأ  دقتعأ  تنك   ، قدصلا ُتیخوت  اذإو   . ریثأت ثادحإ  نم 

. كانھ ًاّیح  لكؤي 
. يتاذ قامعأ  يف  ٍءطبب  لعافتت  ةسكاعم  ةّجح  كانھ  تناك   ، نكلو
لقح يف  ام  ءيش  زاجنإ  عیطتسي  ّهنأب  نمؤي  كاراب  ناك  اذإ 
نأ لبق  ةركفلا  ىلع  يضقأل  انأ  نم  ؟  هقیعأل انأ  نمف   ، ةسایسلا
يذلا دیحولا  صخشلا  وھ  نكي  ملأ  ؟  اھتاعبت رابتخا  ةصرف  هل  حاتت 
ينمعد يذلا  دیحولا  صخشلاو  ؟  لمعلا كرت  تدرأ  امدنع  ينعّجش 
هيرتعي ناك  ام  مغر  ىلع   ، ّةيدلبلا راد  يف  لمعلا  يف  ُتبغر  امدنع 
ّضوعیل  ، دحاو ٍتقو  يف  ةدع  فئاظو  لغشي  وھو  ؟  كاذنآ فواخم  نم 

يف ًالماك  اًماود  ریخ  َةلعاف  ُتحبصأ  امدنع  يرجأ  نم  هترسخ  ام 
مل  ، انتقالع نم  ّتسلا  تاونسلا  لالخ  . Public Allies ةمّظنم
يتلا ال ةلمجلا  تناك   . يتاردق يف  وأ  يبھاوم  يف  ّةرم  ولو  ّككشي 
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. كلذب مایقلا  كناكمإ  يف   . يقلقت ال  ماودلا : ىلع  اھّددري  ّكفني 
. ًّالح دجنو  ّركفن  فوس 

صرحب  ، ًةرّذحم هل  تلقو   . ّةرم ّلوأ  بصنملل  هحّشرت  ىلع  تقفاو 
ىلوتتس  ، َتبخُتنا اذإ  طابحإلاب  باصتس  ّكنأ  دقتعأ  : » ةجوزلا

. اًدھاج تلواح  امھم   ، ءيش قیقحت  نم  ّنكمتت  نلو   ، كانھ كبصنم 
«. نونجلا ىلإ  كلذ  كعفدي  فوسو 

جئاتن قیقحت  نم  تّنكمت  اّمبرو   . اّمبر : » هیفتك ّزھي  وھو   ، كاراب لاق 
«. ؟ يردي نم   . ةّدیج

ثبعلا يل  ّقحي  نكي  مل  حیحص .» اذھ  : » اًضيأ ّيفتك  ّزھأ  انأو   ، تلق
«. ؟ يردي نمف   » . ةلئافتملا هرعاشم  يف 

لجر ّهنإ   . ًاّیسایس ًالجر   ، عبطلاب عیمجلا  فرعي  امك   ، يجوز حبصأ 
يندوار ام  مغر  ىلعو   . ملاعلا يف  ریثأت  ثادحإ  يف  بغري  فيرش 

. هتبغر قیقحتل  ىلثُملا  ةلیسولا  يھ  كلت  ّنأ  َّررق  دقف   ، كوكش نم 
. ةخسارلا هتعانق  هذھ  تناك 

كاراب بخُتنا  ماعلا 1996،  نم  ربمفون  / يناثلا نيرشت  رھش  يف 
، نيرھش دعب  نیمیلا  مسقأو   ، يونیلإ يف  ةيالولا  سلجم  يف  اًوضع 

ةبقارمب ُتعتمتسا   ، ةديدشلا يتشھدلو   . يلاتلا ماعلا  علطم  يأ 
نمض همسا  نوكي  يكل  عیقاوتلا  عمج  يف  ُتمھاس   . ةلمحلا راسم 
ّيحلا يف  باوبألا  تقرط   ، تبسلا مّايأ  يفو   . نیحّشرملا ةمئاق 
ةيالولا نع  نّاكسلا  هلاق  امل  تیغصأو   ، هیف شیعأ  تنك  يذلا 
ينّركذ دقو   . حالصإ ىلإ  ةجاحب  ّهنأ  نودقتعي  ام  ّلك  نعو   ، اھتموكحو

عبتأ تنك  امدنع   ، يتلوفط يف  عوبسأ  ّلك  ةياھن  ةلطع  مّايأب  كلذ 
هتفصب هتابجاوب  موقیل   ، ّةیمامألا تافرشلا  تاجرد  دعصي  وھو  يدلاو 
ّةيرورض يتمھاسم  نكت  مل   . نیعرتقملا عم  لصاوتلا  اًفَّلكم  اًّفظوم 
لماعتلا يعسو  يف  ناك   . اًمامت ينبساني  ناك  ام   ، راطإلا كلذ  جراخ 

، كلذ ينقوري  نیح  اھسرامأ  ؛  ةياوھ اّھنأ  ول  امك  ةلمحلا  عم 
. ّصاخلا يلمع  ىلإ  دوعأ  ّمث   ، اھب عتمتسأو 

نالعإ نم  ةزیجو  ٍةرتف  دعب  ولولونوھ  يف  كاراب  ُةدلاو  تّیفوت 
ُةصرف هل  حتُت  ملف   ، ٍةعرسب روھدت  دق  ّيّحصلا  اھعضو  ناك   . هحّشرت

يھ ماھند  نآ  تناك   . كلذ هرّمد   . اھّعدوي يك  اھلیحر  لبق  لوصولا 
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شاقنلا ّةوق  هيدل  تّززعو   ، ّةیبدألا لامعألا  ىنغ  ىلإ  هتفَّرع  يتلا 
روعشلا كارابل  رَّدقي  مل   ، اھالول  . ّةیقطنملا ججحلا  ىلع  دمتعي  يذلا 

. يلاب يف  ءاملا  دباعم  ةيؤر  وأ   ، اتركاج يف  ّةیمسوملا  راطمألا  لباوب 
نم زفقلا  يف  نیتنماكلا  ةراثإلاو  ةلوھسلا  ريدقت  ّملعت  امل   ، اھالول
ةأرما تناك   . فولأملا نع  جراخلا  ّينبت  يف  وأ   ، ىرخأ ىلإ  ّةراق 
ریثأت ىدم  ُتظحال   . اھفطاوع هیلمت  امل  اًقفو  ّفرصتت   ، ًةفِشكتسم
سرغنا  . كاراب ّةیصخش  يف  ةریغصو  ةریبك  ءایشأ  يف  اھّتیصخش 
هسرغ يذلا  لصنلا  بناج  ىلإ   ، انیحور يف  لصنلاك  اھنادقف  ُملأ 

. يدلاو لیحر 
ملف  ، ّةیعيرشتلا ةئیھلا  تاسلج  دقعنت  تأدب   ، ءاتشلا لولح  عم 
عبرأ هترّایس  دوقي  كاراب  ناك   . ًاّيوس عوبسألا  مّايأ  ةلیط  يضمن  دعن 
ٍقدنف يف  میقيو   ، دحألا يلایل  يف  دلیفغنيربس  ىلإ  ٍتاعاس 

نم رّخأتم  تقو  يف  ًابلاغ  دوعيو   ، نیّعرشملا نم  هریغ  عم  صیخر 
ِنّیُعو  ، ةيالولا ناملرب  ىنبم  يف  ریغص  ٌبتكم  هل  دِرفُأ   . سیمخلا موي 
يف هلمع  تاعاس  كاراب  فّفخ   . وغاكیش يف  ًاّیئزج  اًماود  ّفظوم  هل 
ّسردي تاب   ، اننويد دادس  يف  كلذ  رثؤي  ال  يكو   ، ةاماحملا ةكرش 

يف لمعي  ثیحب   ، هلودج ّمظنو   ، قوقحلا ّةّیلك  يف  ةیفاضإ  تاعاس 
ّلك ًایفتاھ  ثّدحتن  ّانك   . دلیفغنيربس ىلإ  اھیف  بھذي  يتلا ال  مّايألا 

هتّایموي ّانم  ّلك  يوريو   ، تاظحالملا لدابتنو   ، ًابئاغ نوكي  امدنع  ةلیل 
اًمود يقتلن  ّانك   ، وغاكیش ىلإ  دوعي  امدنع   ، ةعمجلا مّايأ  يف   . رخآلل
انئاھنإ دعب   ،Zinfandel معطم يف   ، ةنيدملا طسو  يف   ، ءاسملا يف 

. لمعلا
يف ةئفادلا  ةتفاخلا  ءاوضألا  ریبك : فغشب  يلایللا  كلت  نآلا  ّركذتأ 
ىلإ اًرظن  ّعقوتم  ٌرمأ  وھو   ، اًمئاد هلبق  ناكملا  ىلإ  يلوصو   ، معطملا
امب نكلو   ، كاراب مودق  رظتنأ  تنك   . دیعاوملا ّةقدب  مازتلالاب  يعلو 
ُتدتعا يّننألو   ، لمعلا دیعاوم  دعب  عوبسألا  رخآ  يف  يقتلن  ّانك  اّننأ 

ّهنأ ملعأ  تنك   . اًرّخأتم هلوصو  نم  جعزنأ  نكأ  مل   ، عضولا اذھ 
امدنع  ، ةداعلاك  ، عراستتس يبلق  تاقد  ّنأو   ، ةياھنلا يف  يتأیس 

، ةلوؤسملا ةّفظوملا  ىلإ  هفطعم  ّملسيو   ، بابلا نم  لخدي  هارأ 
ناك  . اننیعأ يقتلت  امدنع  مستبيو  دئاوملا  نیب  هقيرط  ّقشي  نأ  لبق 
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نأ لبق   ، ّيسركلا رھظ  ىلع  اھّقلعيو  هترتس  علخي  ّمث  ينّلبقي 
بلطن ّانك   . ةحارلاب ينرعشي  نیتورلا  اذھ  ناك   . يجوز  . سلجي

سطاطبلاو  ، فوفلملاو  ، رّمحملا محللا  ّةرم : ّلك  اھتاذ  قابطألا 
. ءيش ّلك  مھتلنو  ةسورھملا 

يذلا نزاوتلا  ىلإ  رظنلا  يفو   ، انیلإ ةبسنلاب  ةّزیمم  اًمّايأ  كلت  تدب 
دحاو عوبسأ  لالخ   . ّصاخلا هفدھ  ّانم  ّلكل  ناك  ذإ   ، انجاوز هدھش 
مّدق  ، دلیفغنيربس يف  ةيالولا  سلجم  تاسلج  داقعنا  ةيادب  نم 

، ًاّیسایق اًمقر  كلذ  رابتعا  نكميو   ، نوناق عورشم  رشع  ةعبس  كاراب 
ّرَقُي ناك   . ام ٍءيش  قیقحتل  هتسامح  ىدمل  اًرایعم  ّلقألا  يف  وأ 

فادھتسالل اھمظعم  ّضرعتي  امنیب   ، فاطملا ةياھن  يف  اھضعب 
عورشملا طقسیف   ، نّويروھمجلا هیلع  رطیسي  سلجم  يف  اًعيرس 

ّةیبلس ةعزنبو  ّيبزحلا  ءالولا  رعاشمب  نوعوفدملا  ددجلا  هؤالمز 
ىلوألا رھشألا  كلت  يف  ُتكردأ   ، ُتّعقوت املثمو   . ّةیعقاولاب اھنوفصي 

اھیف لصحت  ةقِھرم  ةكرعم   ، ةكرعم نوكت  نأ  ةسایسلا  نكمي  فیك 
تاقفصلا عّانص  اھیف  كراشيو   ، تانایخ اھیف  ثدحتو  تاھجاوم 

ّنأ ُتكردأ  يّننكل   . ًانایحأ ةملؤم  نوكت  تامواسمب  يھتنتو   ، ةرذقلا
ضوخل بسانملا  لجرلا  كاراب  ادب   . اًضيأ ةحیحص  تناك  كاراب  تاّعقوت 

نأ هدایتعاب   ، تابارطضالا طسو  دوھعملا  هئودھب  عيرشتلا : ةكرعم 
مل  . ياواھ نم  ٍصخش  ّةيورب  مئازھلا  هتھجاومب   ، لیخدك هیلإ  َرظنُي 

قّقحتي فوس  اھلمحي  يتلا  ةيؤرلا  نم  اًءزج  ّنأب  روعشلا  هقرافي 
مل ّهنكل   ، تابرضلا ىّقلتي  كاراب  أدب   . ام ةقيرطبو   ، ام اًموي  نمیھيو 
كلذ عم  ّلظو  شودخلا  هّتطغ   . هذھك فقاومل  قِلُخ  ّهنأك   ، ثرتكي

. ميدق ساحن  رْدق  لثم  اًعمال 
، ديدج ٍلمع  ىلإ  تممضنا  دقف   . ّةیلاقتنا ةلحرمب  ّرمأ  اًضيأ  تنك 
،Public Allies ّةیعمج كرتب  هّعقوتأ  نكأ  مل  اًرارق  تذّختا  نأ  دعب 

تّسرك  . تَمن نأ  ىلإ  ةياعرلاب  اھتدّھعتو  اھُتأشنأ  يتلا  ةّمظنملا 
ّةیلوؤسم تلّمحتو   ، ةسامح ّلكب  تاونس  ثالث  اھل  يسفن 

ءلم ّدح  ىلإ   ، ةریغصلاو اھنم  ةریبكلا   ، اھیف ّةیلیغشتلا  ِتاّمھملا 
اًومن قّقحت  ةّمظنملا  ّنأ  نم  تنّقیت  نأ  دعبو   . اًقرو ةعباطلا  ةلآلا 

، ّةیلاريدیفلا حنملا  لضفب  تاونس  لاوط  ًةمئاق  ّلظتس  اّھنأو   ، اًدّرطم
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يّحنتلا يناكمإ  يف  ّنأب  ترعش   ، اھل ّرمتسملا  ّيلاملا  معدلاو 
يردأ ثیح ال  نم  ترھظ  دق  ةديدج  لمع  ةصرف  تناك   . رطاخ ةبیطب 

يماحملا  ، نامسوس ترآ  يب  لّصتا  دقف  ماعلا 1996؛  فيرخ  يف 
، تاونس عضب  لبق  ينلباق  يذلاو   ، وغاكیش ةعماج  يف  لمعي  يذلا 

. اًریخأ ثدحُتسا  ٍبصنم  دوجوب  ينملعُیل 
ىلع هزیكرت  ّبصي  ٍدعاسم  دیمع  نع  ثحبت  ةعماجلا  تناك 

اھجامدنا زيزعتب  اًریخأ  ْتمزتلا  ذإ   ، ّّيلحملا عمتجملا  عم  تاقالعلا 
لالخ نم   ، اھب طیحملا  ّيبونجلا  بناجلا  يف  اًصوصخ   ، ةنيدملاب
يف ّعوطتلا  ىلع  بّالطلا  ّثحل  ّةیعمتجم  ةمدخ  جمانرب  عضو 
اذھ ناك   ،Public Allies ةمظنم يف  يبصنم  رارغ  ىلعو   . مھطیحم

يماحملل تلق  امكو   . ًاّیصخش هتشع  اًعقاو  سمالي  ديدجلا  لمعلا 
، لانملا َةبعص  يل  وغاكیش  ةعماج  تدب  املاطل   ، تاونس لبق  ترآ 

فیلاكتلا تاذ  ّيقرشلا  لحاسلا  تاعماج  نم  يب  ًاثارتكا  ّلقأو 
تناك  . هطیحمل هرھظ  ريدي  ًاناكم  تناك   . اھیف ُتسرد  يتلا  ةظھابلا 
بّالطلا نم  ربكأ  اًددع  لعجأ  نأو   ، زجاوحلا ةلازإ  لواحأ  نأ  ةصرف 

يف جمدني  ةنيدملا  نّاكس  نم  ربكأ  اًددعو   ، ةنيدملا يف  جمدني 
. ّيلإ ةبسنلاب  ةمھلم   ، ةعماجلا

ىرخأ ّةیساسأ  بابسأ  كانھ  تناك   ، ماھلإلا نع  انیضاغت  اذإ 
تابثلا يل  نّمؤت  ةعماجلا  تناك  دقف   . لاقتنالا اذھ  ىلإ  ينعفدت 

. هنیمأت دھعلا  ةثيدح  ّةیحبر  ریغ  ةّمظنم  نكمي  يذلا ال  يسّسؤملا 
كانھ ناكو   . رثكأ ةلوقعم  لمعلا  تاعاسو   ، لضفأ رجألا  ناك 

. ّلطعتت امدنع  اھحالصإو   ، اًقرو ةعباطلا  ةلآلا  ءلم  مھتّمھم  صاخشأ 
ءبعلا عون  يف  ًاّیلم  ّركفأ  تأدبو   ، نیثالثلاو ةیناثلا  تغلب  دق  تنك 

ّانك  ،Zinfandel معطم يف  ّةیلیللا  اندیعاوم  يف   . هلمح ّدوأ  يذلا 
، رخآب وأ  ٍلكشب   ، هانلوانت نأ  قبس  عوضوم  يف  ثيدحلا  دواعن 
، اھلالخ نم  نكمي  يتلا  ّةیلآلا  لوح   ، ریثأتلا لوح  شاقن  ؛  تاونس

بولسألاو  ، كلذل بسانملا  ناكملا  لوحو   ، قرف ثادحإ   ، ّانم ًّالك 
. انیتقاطو انیتقو  عيزوتل  لثمألا 

بغرأ امو  يّتیصخش  لوح  ةميدق  ةلئسأ  تأدب   ، ّيلإ ةبسنلاب 
نم ربكألا  ّزیحلا  لغشتو  روھظلا  دواعت   ، يتایح يف  هب  مایقلا  يف 
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يف ربكأ  ةحسف  داجيإ  فدھب  ديدجلا  لمعلا  ُتلبق  تنك   . يریكفت
ةيزم ّيأ  نم  لضفأ  تناك  هیف  ّةیّحصلا  ةياعرلا  ايازم  ّنألو   ، انتایح

. اًّمھم اًرمأ  ناك  كلذ  ّنأ   ، ةياھنلا يف  حّضتاو   . اھیلع ُتلصح  نأ  قبس 
نیَكسمم سلجن  ّانك  امیف  انتداعس  وفص  ّركعي  ّمھم  ٌرمأ  كانھ  ناك 

موي يلایل  يف   ، عومشلا ءوض  يف   ، ةلواطلا ىلع  اًضعب  انضعب  يديأب 
محللا لوانت  نم  ءاھتنالا  دعب   ،Zinfandel معطم يف   ، ةعمجلا
اناعسمل بتكُي  مل  نكل  باجنإلا  وھ   ، ىولحلا راظتنا  يفو  رّمحملا 

. حاجنلا
نیَمزتلم اناك  نإو   ، ناصخش لواحي  نأ  ثبعلا  نم  ّهنأ  ّنیبت 

، ةخسار ّةینھم  ٍقالخأب  ناّعتمتيو   ، ّبحلا يف  نیقراغو  نیحومطو 
اًئیش تسیل  ةبوصخلاف   . لمحلاب ّقلعتي  ام  يف  امھتدارإ  ضْرف 
دھجلا طبري  میقتسم  ّطخ  دجوي  الو   . ةونع هیلع  لوصحلا  نكمي 
ىلعو  . لامآلا ًاّبیخم  ناك  ام  ردقب   ، انل اًئِجافم  رمألا  ناك   . ةأفاكملاب
ًةقالع رمألل  ّنأ   ، ةرتف  ، تننظ  . لمح ثدحي  مل   ، اّھلك انتالواحم  مغر 
ملف  . دلیفغنيربس ىلإ  كاراب  باھذ  ىلإ  اًرظن  اًمئاد  اًعم  اندوجو  مدعب 

ّةینومرھلا تارّشؤملا  بسحب  ىرجُت  باجنإلل  انتالواحم  نكت 
ةئیھلا لامعأ  لودج  عم  ىشامتت  تناك  لب   ، ةّمھملا ّةيرھشلا 

اذھ حالصإ  ةلواحم  انناكمإ  يف  ّنأ  تّروصت   . يونیلإ يف  ّةیعيرشتلا 
. عضولا

امدنع ّىتح  ؛  لشفلاب تءاب  عضولا  عم  ّفیكتلل  اّھلك  انتالواحم  نكل 
، ةنيدملا فارطأ  نم  ةعرسب  دوعیل  هترّایسب  ضرألا  بھني  كاراب  ناك 
، ةضابإلا ةرتف  لالغتسا  نم  ّنكمتن  يك   ، ةرّخأتم عارتقا  ةسلج  دعب 

ثكمي كارابو   ، ّةیفیصلا هتلطع  يف  ةيالولا  سلجم  نوكي  امدنع  وأ 
بیلاسأ ىلإ  ءوجللا  نم  تاونس  دعب   . تقولا لاوط  لزنملا  يف 

تنك  . سكاعم ىًعسمب  موقأ  نآلا  انأ  اھ   ، لمحلا عنمل  ةنومضم 
ّةرم تاذ  لصح   . اھب موقأ  ةسّدقم  ٌةلاسر  ّهنأك  عوضوملا  عم  لماعتأ 

ىسنن كلذ  اَنلعجو   ، ّةیباجيإ لمحلا  تارابتخا  دحأ  ةجیتن  تءاج  نأ 
دعب ُتضھجأ  يّننكل   ، حرفلا ةّدش  نم  ّقلحنو  اّھلك  قلقلا  رعاشم 
ىلإ ةفاضإ   ، لؤافتلاب روعش  ّلك  يشالت  ةجیتنلا  تناكو   ، نیعوبسأ
ءاسن ىرأ  تنك  امدنع   . ّيدسج قاھرإ  نم  ضاھجإلا  يل  هّببس  ام 
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تنك  ، ّنھلافطأ ةقفرب  تاقرطلا  يف  نرسي  ّنھو   ، ةداعسلا ّنھرمغت 
ردصم  . صقنلاب حراج  روعش  اھبقعي   ، ةمراع ةبغربو   ، ّةصغب رعشأ 
نيذللا هتجوزو  غيرك  برق  شیعن  ّانك  اّننأ  ناك  كاذنآ  دیحولا  يتحار 
امھترايز يف  ءازعلا  تدجو   . يریفأو يلسیل   ، نیلیمج نیلفط  اقزُر 

. صصقلا امھل  أرقأو  امھعم  بعلأل 
اھب دحأ  كربخي  يتلا ال  رومألا  لوح  اًّفلم  َّدِعُأ  نأ  اًموي  يل  رطخ  ول 
ٌثدح ضاھجإلا   . ضاھجإلاب ُتأدبل   ، كسفنب ةبرجتلا  ضوخت  نأ  ىلإ 
ةأرملا ّرمت  امدنع   . میمصلا يف  تّايونعملا  فعضي   ، ملؤمو شحوم 

، اھأطخ أطخلا  ّنأ  اھنھذ  ىلإ  ردابتي  نأ  حجرألاف   ، ضاھجإلا ةبرجتب 
وھو  ، ةاسأم رمألا  يف  ّنأ  اھدلخ  يف  رودي  وأ   ، كلذك سیل  وھو 
كلت يف  هب  رعشت  يذلا  طابحإلا  ّلك  مغر  ىلع   ، كلذك سیل 
ّرركتت ّةيداع  ةبرجت  ضاھجإلا  ّنأ  وھ  هب  دحأ  كربخي  نل  امو   . ةظحللا
تمصلا رابتعاب   ، اھّعقوتن ال  ءاسنلا  نم  دادعأ  اھربتختو   ، اًمئاد
ُتربخأ نأ  دعب  كلذ  ّلك  ُتفرع   . هذھك ةبرجت  ّفلي  يذلا  ّيبسنلا 
معدلاو ّبحلا  قادغإ  ّنھلعف  ّدر  ناكو   ، تضھجأ ّينأب  يل  ٍتاقيدص 
فّفخي مل   . اھب نررم  يتلا  ضاھجإلا  تالاح  لوح  ّنھصصقو   ، ّيلع

، ةاناعم نم  هب  َنررم  ام  يتاقيدص  فشك  ّنكل   . يملأ كلذ  ّلك 
هب ال ُتررم  ام  ىرأ  نأ  يف  يندعاسو   ، يتاناعم يف  تابثلا  ينحنم 

تحِرُط ةحّقلم  ةضيوب  ؛  ّةيداع ّةیجولویب  ةرثعب  هبشأ  هنوك  ودعي 
. اًھیجو نوكي  نأ  ّدب  ام ال  ببسل 

. اھجوزو يھ  اھجلاع  ّصتخم  ىلإ  تاقيدصلا  ىدحإ  ينتدشرأ 
ًاّيأ ّنأ  انل  ّدكأ   ، هعم انسلج  امدنع   . تاصوحف ءارجإل  كارابو  انأ  هترز 

لمحلا نم  يّنكمت  مدع  زغل  ّنأو   ، ةدّدحم ةلكشم  يناعي  ال  ّانم 
وھو  ، دیمولكلا راقع  ةبرجت  ّيلع  حرتقا   . باوج نود  نم  ىقبیس 
كلذ ّدؤي  ِ مل  امدنع   . رھشأ ةعضب   ، تاضيوبلا جاتنإ  ىلع  ّضرحي  راقع 
انفلاح دقو   . ّيعانطصالا حیقلتلا  ىلإ  ءوجللاب  اناصوأ   ، ةجیتن ىلإ 

نم ربكألا  ءزجلا  ّيطغي  يتعماج  يف  ّيّحصلا  نامضلا  ناك  ذإ   ، ّظحلا
. فیلاكتلا

حبر ىلإ  يب  يضفت  دق  بیصناي  ةقاطب  يرتشأ  ّينأب  ُترعش 
. كلذ يف  اًّمھم  اًرود  ملعلل  ّنأ  وھ  دیحو  قرافب   ، ىربكلا ةزئاجلا 
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ةئیھلا تناك   ، ىلوألا ّةیبطلا  تاریضحتلا  تھتنا  امدنع   ، ّظحلا ءوسلو 
يجوز ةياعر  نم  ينتمرحف   ، ّةیفيرخلا اھترود  تأدب  ّةیعيرشتلا 

. ةّمات ّةيزھاج  يف  نوكیل  يدسج  ّدعأ  ًةدیحو  ينتكرتو  هتدناسمو 
ربإلا نم  ةعومجمب  ًاّیموي  يسفن  َنقح  ّةیلمعلا  كلت  تنّمضت 
اًراقع  ، ًةيادب  ، مدختسأ نأب  يضقت  ّةطخلا  تناكو   . ةّدع عیباسأ 
اجتني نأ  فدھب   ، امھزیفحتل اًديدج  اًراقع  ّمث   ، نیضیبملا لمع  لقرعي 

. ةایحلل ةلباقلا  تاضيوبلا  نم  اًددع 
قلقلا رعاشم  نم  هیلع  يوطنت  امو  ةیلمعلا  كلت  يف  ام  ّلك 
ةنماك ًةبغر  كلت  تناك   . ًالفط ديرأ  ُتنك  يّننكل   ، نزحلا يل  ّببس 
تمئس نأ  دعبو   ، ةلفط تنك  امدنع   . يتایح لاوط  يقامعأ  يف 
يتدلاو ىلإ  لّسوتأ  ترص   ، لینیفلا نم  ةعونصملا  ىمدلا  َلیبقت 

فوس يّننأب  اھُتدعو   . انأ يل  ًاّیقیقح  ًالفط   ، رخآ ًالفط  بجنت  يك 
جرد يف  ُتثحب   ، ّةطخلا ىلع  قفاوت  مل  امدنعو   . مزلي ام  ّلكب  موقأ 
اذإ يّننأ  ّينم  اًّنظ   ، لمحلا عنم  بوبح  نع  ّةیلخادلا  اھسبالم 
كلذ ثدحي  مل   . ّةوجرملا جئاتنلا  قّقحتت  فوسف  بوبحلا  ُتیفخأ 

. ليوط نمز  ذنم  كلذ  رظتنأ  تنك  يّننأ  وھ  هلوق  لواحأ  ام   . عبطلاب
يف بغري  اًضيأ  كاراب  ناكو   ، ةرسأ سیسأت  يف  بغرأ  تنك 
يف  ، لواحأ ةّقشلا  ماّمح  يف   ، يدحو اذنأھو   . ةرسأ سیسأت 

عمجتسأ نأ   ، ةبغرلا كلت  ُقیقحت  هبجوتسي  ام  ّلك  لیبس 
. يذخف يف  ًةربإ  زرغأل  يتعاجش 

ءایتساب ّةرم  ّلوأ  اھیف  ُترعش  يتلا  تاظحللا  يھ  كلت  تناك  اّمبر 
تنك اّمبر  وأ   . هلمعب مراصلا  كاراب  مازتلا  نمو   ، ةسایسلا نم 

، نیتلاحلا يفو   . ىثنأ ينوك  هّلكشي  يذلا  ءبعلاب  رعشأ  كاذنیح 
تأدب تنك   . ّةیلوؤسملا لّمحتأ  لزنملا  يف  ُتنكو   ، ًابئاغ كاراب  ناك 

عیباسألا لالخف  ؛  هبیصن قوفي  تّایحضتلا  نم  يبیصن  ّنأب  رعشأ 
ًاّیموي بھذأ  تنك  امنیب   ، داتعملاك هلمع  لوازي  كاراب  ّلظ   ، تلت يتلا 

. يتاضيوب ةبقارمل  ّةیتوصلا  قوف  تاجوملاب  صیخشتلا  تاسلج  ىلإ 
دعوم ّيأ  ءاغلإ  ىلإ  رطضي  ملو   ، هنم مدلا  بحسل  وھ  عضخي  مل 

مامتھالا ديدشو  ًاّبحم  ناك  يجوز   . محرلا قنع  صحف  ءارجإل 
ّةصاخلا تالاقملا  عیمج  أرق   . هب مایقلا  هنكمي  ام  ّلكب  موقي   ، رمألاب
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هیلع ناك  ام  ّلك   . لیللا لاوط  اھنع  ينثّدحو   ، ّيعانطصالا حیقلتلاب 
يف ناكو   ، فطنلا ميدقتل  بیبطلا  ةدایع  ىلإ  باھذلا  وھ  هلعفي  نأ 
مل  . ينیتراملا نم  سأك  لوانتل  باھذلا   ، بغر نإ   ، كلذ دعب  هعسو 
ٍةأرما ىلإ  ةبسنلابو   . ًالداع نكي  مل  رمألا  ّنكل   ، هبنذ بنذلا  نكي 
ضعب اًكبرم  كلذ  ناك  ةاواسملا  راعش  لمحت  اھتایح  تشاع 
لیجأتو  ، ءيش ّلك  رییغت  يب  ضَرتفُي  نم  انأ  تنك  دقف   . ءيشلا

. ملحلا اذھ  قیقحت  لجأ  نم   ، اّھلك ّةینھملا  يمالحأو  يتاياوھ 
هیف بغرأ  تنك   ، معن ؟  كلذ يف  بغرأ  تنك  لھ   . يتاباسح تدعأ 

. يمحل يف  اھتزرغو  َةربإلا  تعفر   ، انھ  . اًریثك
: اّھلك ءایتسالا  راثآ  احم  ًاتوص  تعمس   ، ًابيرقت عیباسأ  ةینامث  دعب 
نم ًةیتآ  صیخشتلا  زاھج  اھطقتلا  ةفیعض  ةنھاو  ٍبلق  تابرض 

ّةیلوؤسملا تتاب   ، ًةأجف  . ًاّیقیقح رمألا  ناك   . ًالماح تنك   . يئاشحأ
بستكا ًاّیعیبط  اًدھشم  ّنأك   ... ًاّّیلك اًفلتخم  اًئیش  ناینعت  ةیحضتلاو 

يف ءيش  ّلك  ودبیل  لماكلاب  هبیترت  دیعأ  ٍلزنم  ثاثأ  وأ   ، ةديدج ًاناولأ 
كلت  . يلخاد يف  اًّرس  لمحأ  انأو  ّلوجتأ  ترص   . بسانملا هناكم 

ةجھبلاب رعشأ  تنك   . ىثنأ ينوك  ُةمعن   ، اھب ّعتمتأ  يتلا  ةزیملا  يھ 
. يدسج لخاد  دوجوملا  نئاكلا  هلمحي  يذلا  دعولا  ببسب 

لالخ هتیناع  يذلا  ءایعإلا  ّنأ  مغر  ىلع   ، روعشلا اذھ  ينقرافي  مل 
يف يرارمتسا  مغر  ىلعو   ، ياوق فزنتسا  ىلوألا  ةثالثلا  روھشلا 

. ةيالولا ةمصاع  ىلإ  ّةیعوبسألا  كاراب  تالحر  رارمتساو   ، لمعلا
كانھ ناك   ، ةرتفلا كلت  يف  نكلو   ، جراخلا يف  ٌةایح  انيدل  تناك 
ّنأ امب   ) ةریغص ةاتف   ، ومني لفط  ؛  اًضيأ يدسج  لخاد  ثدحي  ءيش 
، طیطختلا ّبحت  ًةناسنإ  تنكو   ، قئاقحلا نع  ثحبي  ًالجر  ناك  كاراب 

انتعاطتسا يف  نكي  مل  ًاّیمازلإ .) اًرمأ  دولوملا  سنج  ةفرعم  تناك 
لُّوحت عم  ًةایح  ضبنتو  اًمجح  دادزت  ؛  كانھ تناك  اّھنكل   ، اھتيؤر
كاراب ُتدسح  امدنع  يروعش  ّلوحت   . اًعیبر ّمث  نمو   ، ًءاتش فيرخلا 

، ّةیلمعلا جراخ  وھ  ناك   . اًمامت سكعلا  ىلإ  ّةیلمعلا  نع  هلاصفنال 
يلصف ناكمإلا  يف  نكي  مل   . ّةیلمعلا انأ  تنك   . اھشیعأ تنك  امنیب 
تراص يتلاو   ، معربلاك حتفتت  يتلا  ةریغصلا  ةایحلا  هذھ  نع 

مل  ، يدحو دعأ  مل   . اھلجر بعكب  يتناثم  سخنتو  اھقفرمب  ينمكلت 
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دوقأ امدنع  ؛  اًمئاد  ، كانھ يھ  تناك   . اًقالطإ ةدحولاب  رعشأ  نكأ 
، ةطلسلا عنصل  راضخلا  ّعطقأ  وأ   ، لمعلا ىلإ  يقيرط  يف  يترّایس 
What to Expect باتكلا ٍّنأتب  أرقأل  ًالیل  يريرس  يف  يقلتسأ  وأ 

نینوكت امدنع  يّعقوتت  نأ  بجي  اذام  ]  When You're Expecting
. ةئمعستلا ّةرملا  ًالماح ]

ّرمتسملا ءامسلا  ءایض  ّبحأ   ، وغاكیش يف  فیصلا  لصف  ّبحأ 
، ّةیعارشلا براوقلاب  ناغیشیم  ةریحب  ماحدزاو   ، ءاسملا ّىتح 
يف ةاناعملا  ُرُّكذت  اھعم  لیحتسي  ةجرد  ىلإ  ةرارحلا  عافتراو 

، فیصلا يف  ّيسایسلا  طاشنلا  ةكرح  ؤطابت  ّبحأ   . ءاتشلا
. حرملاب ةایحلا  غابطصاو 

، ادب  ، ءيش ّيأ  يف  مُّكحتلا  نم  ًایلعف  ّنكمتن  مل  اّننأ  مغر  ىلعو 
/ زومت نم  عبارلا  يف   . اًمامت بسانملا  تقولا  انرتخا  اّننأ   ، ةياھنلا يف 

انبھذ  . ضاخملا مالآب  ركابلا  حابصلا  يف  ُترعش  ماعلا 1998،   ، ویلوي
نم ترضح  يتلا  ايام –  انتقفارو   ، وغاكیش ةعماج  ىفشتسم  ىلإ 
 – لمحلا نم  ریخألا  عوبسألا  لالخ  يعم  نوكتل  ةرئاطلاب  ياواھ 
فوس ّهنأ  يأ  ؛  اًّركبم تقولا  ناك   . معدلا يل  امّدقت  يك   ، يتدلاوو
ةنيدملا ءاحنأ  يف  جّھوتلا  ءاوشلا  محف  أدبي  نأ  لبق  ٌتاعاس  ّرمت 
ئطاش ىلع  بشعلا  قوف  مھتّایناطب  رشن  سانلا  أدبيو   ، اّھلك

يف ّةيرانلا  باعلألا  دھشم  راظتنا  يف  مالعألاب  حيولتلاو   ، ةریحبلا
انل حاتُتس  نكي  مل   ، نكلو  . ءاملا قوف  ردھتو  عطست  يھو   ، ةنيدملا
ٍديدج عطاس  جھوب  نيذوخأم  ّانك  دقف   ، ةنسلا كلت  كلذ  ّلك  ةيؤر 
ىلإ تءاج  امدنع   ، ةرسألا يف  لب   ، دلبلا يف  ركفن  نكن  مل   . اًمامت
ىلع اتِقلُخ  نیتلفط  لمجأ  ىدحإ   ، امابوأ كاراب  ایلام  ملاعلا  اذھ 

. ضرألا هجو 
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ّيلع يلمُت  تراص   . يتایح ّریسي  يذلا  عفادلا  ُةمومألا  ِتدغ 
تسمغنا ام  ناعرسو   . ّةیمویلا يتایح  عاقيإو  يتارارقو  يتاّكرحت 

يف انأ   . ّمأك ديدجلا  يرود  يف   ، ّددرت نود  نمو   ، لماك ٍلكشب 
ًانزخم ّالإ  عیضرلا  سیلو   ، لیصافتلاب ّمتھت  ٌةناسنإ  يتعیبط 

ّرس باعیتسا  نَیلواحم  ةریغصلا  ایلام  لّمأتن  كارابو  تنك   . لیصافتلل
اَھترظنو  ، نكادلا دعجألا  اھرعشو   ، درولا معربب  نیتھیبشلا  اھیتفش 
اھمّمحن انك   . ةریغصلا اھفارطأل  ةّجنشتملا  تاكرحلاو   ، ةغئازلا

بقارن ّانك   . تقولا لاوط  انيردص  ىلإ  اھّمضنو  ظاّفحلا  اھسبلنو 
تايوتحم ّللحنو   ، اھنم ردصت  ةرقرق  ّلكو   ، اھمون تاعاسو  اھماعط 

. اھرارسأ انل  فشكي  ّهلعل  خّستملا  اھظاّفح 
كلت ينترعشأ   . انیلإ هب  دھُع  مجحلا  َقیقد  ًاناسنإ  تناك 
ةعاس ةیضمت  يناكمإ  يف  ناك   . ينتَدبعتساو ةوشنب  ُّةیلوؤسملا 
فلتخي  ، لزنملا يف  عیضر  دوجو  دنع   . سّفنتت يھو  اھلّمأتأ  ةلماك 

، ةياھن ال  ام  ىلإ  ّدتمي  ام  اًموي  ّنأب  رعشن  دقف  ؛  تقولاب ساسحإلا 
، ّانك  . يردن نأ  ریغ  نم  تضقنا  ٍرھشأ  ّةتس  ّنأ  فشتكن  ًةأجفو 
ّانك نیح  يفو   . ةمومألاو ّةوبألا  انب  هتلعف  ام  ُظحالن  امدنع  كحضن 

ّصاخلا ةلادعلا  ماظن  تادیقعت  شقانن  نحنو   ، ءاشعلا لوانتن  ًانایحأ 
Public ةّمظنم عم  يلمع  لالخ  هُتّملعت  ام  نراقنو   ، ثادحألاب

يوني نوناق  ةّدوسم  ىلإ  اھتفاضإ  لواحي  كاراب  ناك  راكفأب   ،Allies
ّلقت ال  ةروصبو   ، شقانن نآلا  انرص  ؛  ّةیعيرشتلا ةئیھلا  ىلإ  اھميدقت 
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نراقنو  ، يغبني اّمم  رثكأ  ةصّاصملاب  تّقلعت  ایلام  تناك  اذإ  ام   ، ّةيّدج
ءابآلا مظعم  رارغ  ىلعو   . مونلا ىلإ  اھعفد  يف  ةفلتخملا  انبیلاسأ 

، نّیلممو نیسووھم  نیَصخش  انّلوحت   ، دھعلا يثيدحلا  تاھّمألاو 
يف ةریغصلا  ایلام  بحطصن  انرص   . رثكأ اندعسي  ام  كانھ  نكي  ملو 

، ةعمجلا موي  ءاسم  اندعوم  يف   ،Zinfandel معطم ىلإ  اھتبرع 
انتدوع عم  ضراعتي  ال  ّىتح  هلوانتنس  يذلا  ماعطلا  عون  سرادتنو 

. اھتبرع لخاد  لملمتلا  َأدبت  نأ  لبق  اًعيرس 
يف يلمع  ىلإ  تدع   ، ایلام دلوم  ىلع  رھشأ  ةعضب  ّيضم  دعب 
اًّنظ  ، ًاّیئزج اًماود  لمعأ  يكل  نّیینعملا  ُتضواف   . وغاكیش ةعماج 
نأ نم  ّنكمتأف   ، اّھلك فارطألل  ًایضرم  نوكیس  بیترتلا  اذھ  ّنأ  ّينم 
رلیت يرام  نیب  نزاوتلا  قّقحأ   ، كلذب  . ّةیلاثم اًمأو  ةلماع  ًةأرما  نوكأ 
ىلع انرثع   . اًمود هیلإ  وبصأ  تنك  ام  وھو   ، نوسنبور نايرامو  روم 
ٌنونح ةأرما  يھو   ، لیباساك ايرولغ  اھمسا   ، ٍةلفطلل ةسیلج 
ّعتمتتو  ، تاونس رشع  ىلاوحب  ينربكت   ، نّیبیلیفلا يف  ةدولوم 

يف ًابيردت  تّقلت  نأ  اھل  قبسو   ، لافطألا ةياعر  لاجم  يف  ةربخب 
ةریصق ًةأرما  ولغ –  وأ  ايرولغ –  تناك   . اھَیلفط ّتبرو   ، ضيرمتلا
راطإب تاراظنو  ّةیلمع  ةحيرستو  ریصق  ٍرعش  تاذ   ، ةطیشن  ، ةماقلا
ًةیناث ةرشع  يتنثا  نم  رثكأ  اھعم  ظاّفحلا  رییغت  ُقرغتسي  ال   . بھذ
يف اھدعاست  ٍةقاطبو   ، ةّضرممك ةیلاع  ٍةءافكب  ايرولغ  تزَّیمت   . طقف
لالخ انتلئاع  يف  ًابوبحمو  اًّمھم  اًرصنع  تحبصأو   . ءيش ّلكب  مایقلا 
ةزیم َّمھأ  يتنبال  فراجلا  اّھبح  ناك   . تلت يتلا  ةلیلقلا  تاونسلا 

. ّيلإ ةبسنلاب  اھیف 
يتلا رومألا  ّفلم  ىلإ  هفیضأ  فوس  امو  هلھجأ –  تنك  ام   ، نكل
اّمیس ال   ، ًاّیئزج اًماود  لمعلا  ّنأ  وھ  ناوألا –  تاوف  دعب  اھّملعتن 
اًماود ّيلصألا  لمعلا  نع  ةلزتخم  ًةخسن  نوكي  نأ  هنم  دارُي  امدنع 
يف  . يعم لصح  ام  اذھ  ّلقألا  يف  وأ   ، اًّخف نوكي  نأ  نكمي   ، ًالماك

اھرضحأ يتلا  اّھلك  تاعامتجالا  روضح  نع  عنتمأ  مل   ، لمعلا ناكم 
قرفلا ناك   . تّایلوؤسملا فلتخم  نیب  قیفوتلا  ُتلواحو   ، ًةداع
لواحأو  ، رجألا فصن  ىلع  لصحأ  ترص  يّننأ  وھ  دیحولا  ّيقیقحلا 

رّخأت اذإو   . عوبسألا يف  ٍلمع  ِةعاس  نيرشع  لالخ  تاّمھملا  ذیفنت 
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ّةینونج ةعرسب  يترّایس  دوقأ  نأ   ، رمألا يب  يھتني  ناك   ، ام عامتجا 
دّدحملا تقولا  يف  لصن  يك  ایلام  راضحإل   ، لزنملا ىلإ  يقيرط  يف 

نم اًقرع ) ّببصتأ  سافنألا  ةعوطقم  انأو   ، ةدیعسو ةسّمحتم  ایلام  )
يف عقي  ويدوتسا  يف  لافطألل  يقیسوم  ّفص  ىلإ  رھظلا  دعب 

ينعفدي دق  قزأم  ةباثمب   ، ّيلإ ةبسنلاب   ، كلذ ناك   . ّيبونجلا بناجلا 
ٍتاملاكم ىّقلتأ  نیح   ، بنذلاب اًروعش  يناعأ  تنك   . نونجلا ىلإ 
رعاشم عاونأ  فلتخم  دباكأو   ، لزنملا يف  انأو  لمعلاب  ّقلعتت  ّةیفتاھ 
يقلق ببسب   ، نھذلا ةّتتشم  يبتكم  ىلإ  سلجأ  امدنع  بنذلا 

ناك  . ّينادوسلا قتسفلا  نم  ّةیساسح  يناعت  اّمبر  ایلام  ّنأ  نم 
ًابلاغ ّهنكل   ، ّةّيرحلا ضعب  ينحنمي  نأ  ّيئزجلا  ماودلاب  ضرتفملا  نم 
طوطخ ّنأبو   ، لمع ّلك  نم  فصنلا  ذِّفنأ  تنك  يّننأب  ينرعشأ  ام 

. ضعبب اھضعب  لخادت  يتایح 
نم رھشأ  دعبف  ؛  كاراب ةنھم  راسم  ّرثأت  داكلاب  ةرتفلا  كلت  لالخ 

سلجم يف  ىرخأ  تاونس  عبرأ  ةّدم  هباختنا  دیعُأ   ، ایلام دلوم 
. تاوصألا نم  ةئملا  يف  نینامثو  ةعست  ىلع  لصحو   ، ةيالولا خویش 
ةّدع لامعأ  ةلوازم  ىلإ  هلیم  ىلإ  اًرظنو   . اًحجانو ًابوبحم  ًالجر  ناك 

حّشرتلا لثم  ّةیّمھأ  رثكأ  ٍرومأ  يف  ّركفي  أدب   ، دحاو ٍتقو  يف 
ّيطارقميدلا بزحلا  نم  شور  يبوب  ّلحم  ّلحي  نأب  ًالمآ   ، سرغنوكلل

هحّشرت نأ  دقتعأ  تنك  لھ   . ةعبارلا هتيالو  يھنیس  ناك  يذلا 
نل ّهنأ  يل  رطخ   . كلذ دقتعأ  نكأ  مل  ؟  ةديدس ةركف  ناك  سرغنوكلل 
ّنكل  . كاراب سكع  ىلع  روھشم  لجر  شور  ّنأل   ، حجرألا ىلع  حجني 
بزحلا لخاد  هروضح  هل  ًاّیسایس  ًالجر  حبصأ  دق  ناك  كاراب 

، هنومعدي صاخشأبو  نيراشتسمب  ًاطاحم  ناكو   . ّيطارقميدلا
ًاّیلوأ اًعالطتسا  ءالؤھ  دحأ  ىرجأ   . ةلواحملا ىلع  هعّجشي  مھضعبو 
كاراب فرعأ  انأو   . بصنملاب كاراب  زوف  لامتحا  جئاتنلا  ترھظأو   ، ءارآلل

هل ّرفوي  نأ  نكمي  ٍءيشب   ، ةصرفب همامأ  ّحولت  نأ  كنكمي  ال  اًّدیج :
وھ  . هتعیبط نم  سیل  اذھ   . هنم داعتبالا  ّعقوتتو   ، ریثأتلل عسوأ  ًالاجم 

. كلذ لعفي  ال 
نم فصنلاو  ةنسلا  ایلام  تغلب  امدنع  ماعلا 1999،  ةياھن  يف 
ةّدج ةرايزل  ياواھ  ىلإ  دالیملا  دیع  ةرتف  لالخ  اھانبحطصا   ، اھرمع
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ةّقشلا يف  شیعتو   ، كاذنآ نیعبسلا  يف  تناك  يتلا  توت   ، اھدلاو
؛ ّةیلئاع ةرايز  نوكت  نأ  ّررقملا  نم  ناك   . اًدوقع اھتنكس  يتلا  ةیلاعلا 

اھدیفح ةيؤر  توتل  اھیف  نكمي  يتلا  ةدیحولا  ّةيونسلا  ةرايزلا 
نم ءاوھلا  ّدرجف   ، وغاكیش ىلع  ًةیناث  قبطأ  دق  ءاتشلا  ناك   . هتنباو

. لمعلا يفو  لزنملا  يف  نیَكھنم  ّانك   . اھتقرز نم  ءامسلاو   ، هئفد
، يكیكياو ئطاش  برق  قدنف  يف  ةعضاوتم  ًةفرغ  انزجح   ، كلذل
ّةّیلك يف  ّةیسيردتلا  هتابجاو  ىھنأ  دق  كاراب  ناك   . مّايألا ّدعن  انأدبو 
نم يبایغ  ّضوعت  ٍتاعاس  ُتلمع  انأو   ، لصفلا كلذل  قوقحلا 

. رومألا راسم  قیعتل  تلخدت  ةسایسلا  ّنكل   . لمعلا
دونب لوح   ، يھتني لاجسب ال  ًالوغشم  يونیلإ  خویش  سلجم  ناك 

ةبسانمل تاسلجلا  فاقيإ  لدبو   . ّيساسأ ّيئانج  نوناق  ِعورشم 
لبق عارتقا  ءارجإ  ىلإ  ّلصوتلا  فدھب  ّةصاخ  ٌةسلج  تدقُع   ، دایعألا
ّهنأ لاقو   ، دلیفغنيربس نم  كاراب  يب  لّصتا   . دالیملا دیع  لولح 

، حرفملا ربخلاب  كلذ  نكي  مل   . مّايأ ةعضب  انتلحر  لیجأت  ىلإ  ّرطضم 
، كاذنآ ينینعي  ناك  ام  ّلكو   . هتدارإ نع  ٌجراخ  رمألا  ّنأ  تكردأ  ّينكل 
نأ يف  بغرأ  نكأ  مل   . فاطملا ةياھن  يف  ياواھ  ىلإ  لصن  نأ  وھ 

ةجاحب ّانك  كارابو  يّننأ  ىلإ  ةفاضإ   ، ًةدیحو دالیملا  دیع  توت  يضمت 
فوس ياواھ  ىلإ  ةلحرلا  ّنأ  تّروصت   . لمعلا نم  ةحارتسا  ةرتف  ىلإ 

. رثكأ انسافنأ ال  طاقتلال  ًةصرف  انحنمتو   ، لمعلا نم  اندعبت 
ينعي ام   ، سرغنوكلل ًاّیمسر  اًحشرم   ، كاذموي حبصأ  دق  كاراب  ناك 
اھارجأ ةلباقم  يفو   . اًردان ّالإ  لمعلا  نع  ّفقوتلا  عیطتسي  ال  ّهنأ 

ماق يتلا  ّةتسلا  روھشلا  لالخ   ، ّهنأ ّنیبت   ، ّةّیلحم ةفیحص  عم  اًقحال 
ةعبرأ نم  ّلقأ  يضمي  ناك   ، سرغنوكلا ىلإ  لوصولل  هتلمحب  اھیف 
ةقیقحلا تناك  كلت   . ایلامو انأ  انتقفرب   ، لزنملا يف  عوبسألا  يف  مّايأ 

، ةرتفلا كلت  لالخ  كاراب  شاع   ، اّھلك هتّایلوؤسم  ىلإ  ةفاضإف   . ّةرملا
ىلع ىّقبت  امب   ، ّفقوت نود  نم   ، هّركذت يتلا  ةعاسلا  تّاقد  ّبقرتي 

بولسألا ناكو   . سرام / راذآ رھش  يف  ّةيدیھمتلا  تاباختنالا  دعوم 
، ّلقألا يف  ًاّيرظن   ، رثؤیس ّيقبتملا  تقولا  كلذ  هیف  يضمیس  يذلا 

ةعاس وأ  ةقیقد  ّيأ  ّنأ  اًضيأ  كردأ  ُتأدب   . ّةیئاھنلا ةجیتنلا  يف 
نم ربتعُت  تناك   ، ّةیصخش ةروصب   ، هترسأ عم  حّشرملا  اھیضمي 
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تاقوألا كلت  نم  اًعئاض  اًتقو   ، ةلمحلا ریس  ىلع  نیمئاقلا  رظن  ةھجو 
. ةنیمثلا

تاّبلقتلا نم  يسفن  دِعبُأ  ينلعج  ام  ةكنحلا  نم  ُتبستكا  تنك 
كاراب رارق  ىلع  ةتھاب  ٍةقفاوم  نع  تّربع   . قابسلا اذھل  ّةیمویلا 
ِهتننلف  » ًاّینمض ينعي  اًفقوم  هتّمرب  عوضوملا  نم  تّینبتو   ، حُّشرتلا
لاجملا ىلإ  لوصولا  لواحي  دق  ّهنأ  ترّدق  رمألا .» اذھ  نم 
ةبغرلا هيدل  زّفحي  فوس  كلذ  ّنأو   ، لشفيو  ، ّينطولا ّيسایسلا 
يملاع  ) ّيلاثم ملاع  يف   . اًمامت فلتخم  ءيش  ةبرجت  يف 
هنكمي ةسّسؤم  سیئر  حبصیس  كاراب  ناك   ،( لاح ّيأ  يف   ، ّيلاثملا

نأ هسفن  تقولا  يف  عیطتسيو   ، ةّمھم لئاسم  يف  اھیف  ریثأتلا 
. ءاشعلا لوانتل  ًءاسم  لزنملا  ىلإ  دوعي 

نوناك نم  نيرشعلاو  ثلاثلا  يف   ، ياواھ ىلإ  ةرئاطلاب  انرفاس 
نع ّفقوتلا  اًریخأ  ّةیعيرشتلا  ةئیھلا  تَّررق  نأ  دعب   ، ربمسيد / لوألا

تّنكمت دق  نكت  مل  اّھنأ  نم  مغرلا  ىلع   ، دایعألا ةبسانمل  لمعلا 
كلذ ينرعشأو   ، انرفاس اّننأ  مھملا   . ّلح ىلإ  ّلصوتلا  نم  دعب 

ةئجافمو ةديدج  ّةيدھشم  يكیكياو  ئطاش  ّلكش   . حایترالاب
ىلع رتخبتت  يھو  تقولا  تضمأ   . ةریغصلا ایلام  ىلإ  ةبسنلاب 
نأ ىلإ  بعلتو   ، اھیَمدق جاومألا  برضت   ، ًابايإو ًاباھذ  ئطاشلا 
ةّقش يف  ةجیھب  ًةئداھ  دالیم  دیع  َةلطع  انیضمأ   . حرفلا اھفَزنتسي 
يف ةّدجلا  ينافت  ىدمب  انباجعإ  نع  انرَّبعو   ، ايادھلا اھیف  انحتف  توت 

ةعوضوملاو  ، ةعطق فالآ  ةسمخ  ةغلابلا   Puzzle ـ   لا عطق  عیمجت 
تراثأ  ، وھاوأ يف  اًمئاد  لاحلا  يھ  امكو   . قرولا بعل  ةلواط  ىلع 

اًساسحإ  ، نوحرملا اھنّاكسو   ، ءطبب ةباسنملا  ءارضخلا  اھُھایم  انیف 
ئفادلا ءاوھلاب  ىوس  رعشن  ّانك ال   . ةداعسلابو  ، انمومھ نم  ّررحتلاب 
فحصلا نيوانع  تناك   . ّهلك هتأر  امب  انتنبا  ةداعسبو   ، انتارشب بعادي 

ّانكو  . ةديدج ٍّةیفلأ  ةيادب  نم  ةعرسب  برتقن  اّننأب  انّركذت  أتفت  ال 
ماعلا 1999. نم  ةریخألا  مّايألا  يضمن  لیمج  ناكم  يف   ، كاذنآ
ّةیفتاھ ًةملاكم  كاراب  ىّقلت  نأ  ىلإ  ماري  ام  ىلع  ءيش  ّلك  راس 

داع ةيالولا  سلجم  ّنأب  اھیف  هملعي   ، يونیلإ يف  صخش  نم 
هل لاقو   . ّيئانجلا نوناقلا  ةلأسم  ءاھنإل   ، ٍةئجافم ةروصب  داقعنالل 
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ًابيرقت ًةعاس  نیعبرأو  ٍنامث  همامأ  ّنإف   ، تيوصتلا يوني  ناك  اذإ  ّهنأ 
. ّقدت ىرخأ  ةمساح  ٌةعاس  كانھ  تناك   . دلیفغنيربس ىلإ  ةدوعلل 
ىلإ طاشنب  دوعي  وھو   ، طابحإلاب روعش  ينّكلمت  دقو   ، كاراب ُتبقار 

، يلاتلا مویلا  يف  رداغن  يك  ةرئاطلا  تاقاطب  ِتازوجح  لّدعيو   ، هلمع
. رخآ رایخ  انمامأ  نكي  مل   . ةدوعلا ىلإ  نّيرطضم  ّانك   . انتزاجإ ًایھنُم 
لھ  ، نكلو  ، ایلام عم  يدحو  كانھ  ءاقبلا  يناكمإ  يف  ناك  ّهنأ  دقتعأ 

ُتكردأ يّننكل   ، ةرداغملا ةركف  ّذبحأ  مل  ؟  اًعتمم اًتقو  يضمأس  تنك 
دقف اًّمھم –  ناك  عارتقالا   . ةسایسلا ةعیبط  يھ  كلت  ّنأ  ةیناث 

، حالسلا راشتنا  نم  ّدحت  ةديدج  ٍتاءارجإ  نوناقلا  عورشم  نّمضت 
بایغ ّنأ  اًقباس  َتبث  ّهنأ  ىلإ  ةفاضإ  ةسامحب –  همعدي  كاراب  ناكو 
ىلع قيدصتلا  قیعي  دق  وھف  ؛  اًمساح ربتعُي  طقف  دحاو  ٍوضع 

. لزنملا ىلإ  ةدوعلا  نم  ّدب  ناك ال   . نوناقلا عورشم 
. لیللا لالخ  ایلام  ةرارح  تعفترا   . اًّعقوتم نكي  مل  رمأ  أرط   ، ًةأجف

ةرّسكتملا جاومألا  هایم  يف  حرمب  ثبعت  ءاسملا  ّىتح  ّتلظ  دقف 
يتنثا نم  ّلقأ  دعبو   ، ةظحللا كلت  يف   ، اّھنكل  ، ئطاشلا ىلع 

، ىّمحلا نم  شعترت  ًةقھرم  اھسفن  ىلع  تّموكت   ، ةعاس ةرشع 
ّالإ  ، ملأب بحتنت   ، نینیعلا َةدماج  تناك   . ةساعتلا دّسجي  دھشم  يف 
مل اّھنكل   ، لونیلیت اھانیطعأ   . هیناعت اّمع  ّربعت  نأ  نم  رغصأ  تناك  اّھنأ 
يف ّكشأ  ينلعج  ام   ، اھینذأ ىدحإ  ّةوقب  ّدشت  تناك   . اًریثك نسحتت 

. كلذ ينعي  ام  ةقیقح  انمامأ  فّشكتت  تأدب   . ّةیموثرج ىودع  دوجو 

. برطضم قلق  مون  يف  ّطغت  يھو  ایلام  بقارن  ريرسلا  ىلع  انسلج 
ولعت قلقلا  تامالع  ُتظحال   . انترئاط دعوم  ىلع  ٍتاعاس  َتیقب 

هتامازتلال نیعطاقتملا  نْیَھُّجوتلا  طسو  اًقلاع  ناك  دقف   ، كاراب هجو 
. ةظحللا ّةینآ  زواجتي  كاذنآ  هذّختنس  يذلا  رارقلا  ناك   . ةضراعتملا

«. اًّوج رفسلا  عیطتست  نل  اّھنأ  حضاولا  نم  : » هل تلق 
. كلذ ملعأ  – 

. ًةیناث ةلحرلا  دعوم  رییغت  انیلع  – 
. كلذ ملعأ  – 

عیطتسي ناك   . هدرفمب باھذلا  هناكمإ  يف  ّنأ  وھ  هلقن  مل  ام 
ىلإ لصیف   ، راطملا ىلإ  ةرجأ  ةرّایس  بوكرو  بابلا  نم  جورخلا 
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هتنبا كرت  هناكمإ  يف  ناك   . عارتقالل دّدحملا  تقولا  يف  دلیفغنيربس 
ئداھلا طیحملا  طسو  قلقلا  اھّلكأتي  يتلا  هتجوزو   ، ةضيرملا

رود بعل  يونأ  نكأ  مل  يّننكل   ، رایخلا هيدل  ناك   . هئالمزب قحتلیل 
. فعضلاب ترعش  يّننأب  فرتعأ   . هیلع رایخلا  اذھ  حارتقاو  ّةیحضلا 
؟ ىّمحلا تّدتشا  ول  اذام   . ایلام هیناعت  اّمم  قلقلا  رعاشم  ينترمغ 
ناك  ، ءانثألا كلت  يف  ؟  ىفشتسملا ىلإ  اھلقن  رمألا  ّبلطت  ول  اذام 

، ئجالملا نوّئیھي   ، ّانم ًابایتراو  اًفوخ  رثكأ  ٌصاخشأ  ملاعلا  يف 
عم ّةیفلألا » ةفآ   » ةلكشم قُّقحت  َةیشخ   ، ءاملاو لاملا  نوّنزخيو 

ّةیئابرھكلا ةقاطلاو  تالاّصتالا  تاكبش  لُّطعتو  ماعلا 2000،  ةيادب 
اذھ نكي  مل   . ةديدجلا ّةیفلألا  لیجست  نع  بیساوحلا  زجعتف 

؟ باھذلا يوني  ًالعف  ناك  لھ   ، نكلو  . ثدحیس
بھذیل نكي  ملو   ، بھذي ملو   ، بھذي نل  ّهنأ  ةياھنلا  يف  ّنیبت 

. قالطإلا ىلع 
نوؤشل هدعاسم  عم  ّةیفتاھلا  ةملاكملا  يف  هلاق  ام  عمسأ  مل 

ىلع عارتقالا  رضحي  نل  ّهنأب  هغلبأ  نیح   ، مویلا كلذ  يف  عيرشتلا 
ًاّبصنم يزیكرت  ناك   . ثرتكأس نكأ  مل   . ّيئانجلا نوناقلا  عورشم 
اًضيأ ّبصني  هزیكرت  أدب  ّىتح   ، ةملاكملا ىھنأ  نإ  امو   . انتنبا ىلع 
يف ءيش  ّلكب  اھل  نیَنيدم  ّانكو   . ةریغصلا انتلفط  تناك   . اھیلع

. ّلوألا ماقملا 
دعب  . ءيش ثدحي  نأ  نود  نم  ماعلا 2000  ّلح   ، فاطملا ةياھن  يف 
اّمم ایلام  تیفُش   ، ّةيویحلا تاداضملا  ضعبو   ، ةحارلا نم  مّايأ  ةعضب 

اھتعیبط ىلإ  انتلفط  تداعو   ، اھنذأ يف  ةریطخ  ةباصإ  ّهنأ  نَّیبت 
نم ٍفاص  موي  يفو   . اًمئاد لصحي  ام  اذھو   ، ةایحلا ّترمتسا   . ةحرملا
عیقص ىلإ   ، وغاكیش ىلإ  اندعو  ةرئاطلا  انبكر   ، ولولونوھ مّايأ 
راظتنا يف  ّلكشتت  تناك  يتلا  ّةیسایسلا  ةثراكلا  ىلإو   ، ءاتشلا

. كاراب
ةئیھلا ةقفاوم  ىلع  لوصحلا  يف  ّيئانجلا  نوناقلا  عورشم  لشف 
ًةبسح نكت  مل   ، ّيلإ ةبسنلاب   . تاوصأ ةسمخ  قرافب  ّةیعيرشتلا 
نكي مل   ، مویلا كلذ  يف  ياواھ  نم  كاراب  داع  ول  ّىتحف  ةدّقعم :
دقف ؛  ىذألاب هبایغ  هل  ّببست   ، كلذ عم   . ةجیتنلا يف  ّریغیل  هتوص 
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َةایحلا ّبحي  ّعرشم  ّهنأب  كاراب  اوّروصیل  َةصرفلا  هوئوانم  زھتنا 
ةدوعلاب ّمركتي  ملو  تاذلاب –  ياواھ  يفو  ةزاجإ –  يف  ناك  ةّھفرملا :

. حالسلا راشتنا  نم  ّدحلا  لثم   ، ّمھم عوضوم  ىلع  عارتقالا  ىلإ 
ةثداح يف  هتلئاع  دارفأ  َدحأ  دقف  شور  يبوب  سرغنوكلا  وضع  ناك 
ةروص ىلإ  رثكأ  ءاسأ  ام   ، رھشأ ةعضب  لبق   ، وغاكیش يف  ران  قالطإ 
هتّدج روزي  ناك  ّهنأ  وأ   ، ياواھ نم  ًالصأ  ّهنأ  دحأ  ّركذتي  مل   . كاراب
ّتلظ  . عارتقالا وھ  ّمھي  ناك  ام  ّلك   . تضرم هتنبا  ّنأ  وأ   ، ةلمرألا

. عوضوملا اذھ  نع  ثيدحلا  ىوس  اھل  ّمھ  ال   ، عیباسأ  ، ةفاحصلا
ءاضعألل داقتنا   ، نویبيرت وغاكیش  ةفیحص  يف  ةیحاتتفالا  يف  رِشُن 

مّھنأب ةفیحصلا  مھتفصوو   ، مویلا كلذ  يف  اوعرتقي  مل  نيذلا 
وھو  ، رخآلا كاراب  ُمصخ  ّصقي  رِ مل  ةنابجلا .» فارخلا  نم  ةعومجم  »
هیجوت يف   ، رتورت نود  همسا  ةيالولا  خویش  سلجم  يف  وضع 
ٍرذعك ةلفط  لالغتسا  : » ًالئاق  ، نّییفاحصلا دحأ  مامأ  ّحرصف  ؛  هتاماّھتا
نع ًاّیبلس  اًعابطنا  يطعي  نأ  هنأش  نم   ، لمعلا ىلإ  باھذلا  مدعل 

«. درفلا ّةیصخش 
يل نوكي  نأ  ةداتعم  نكأ  مل   . عونلا اذھ  نم  اًرومأ  ةداتعم  نكأ  مل 
نأ قبسي  مل   . رابخألا رّدصتت  ّةصاخلا  يترسأ  نوؤش  َةيؤر  وأ   ، ٌموصخ

ملؤملا نم   . وحنلا اذھ  ىلع  يجوز  ّةیصخش  يف  اًكیكشت  تعمس 
عفاد  . ًایلاغ هّفلك  ييأر –  يف  ًابئاصو –  اًمیلس  اًرارق  ّنأب  رعشت  نأ 
نع ّةّیلحم  ّةیعوبسأ  ةفیحص  يف  هبتك  دومع  يف   ، ءودھب كاراب 

َثيداحأ عمسن  : » لاقف  ، ياواھ يف  ایلامو  يبناج  ىلإ  ءاقبلاب  هرارق 
ّعقوتأ  . ّةیلئاعلا میقلا  ّةیّمھأ  لوح  نّییسایسلا  نم  ةرداص  ةریثك 
كلت قیبطت  مكتيالو  روتانس  لواحي  امدنع  مّھفتلا  اورھظت  نأ  مكنم 

«. ةحاتملا قئارطلا  لضفأب  میقلا 
اھاضمأ ٍتاونس  ثالث  وحمي  انتلفط  باصأ  يذلا  نذألا  ملأ  داك 

ىلع ًةلمح  ّسأرت  ناك   . ةيالولا خویش  سلجم  يف  لمعلا  يف  كاراب 
ىلإ ّتدأ  ةیباختنالا  تالمحلا  ليومت  نیناوق  لجأ  نم  ةيالولا  قاطن 

. نیبختنملا نیلوؤسملا  ّصخت  ةمارص  رثكأ  ّةیقالخأ  نیناوق  ضرف 
ّةیبيرضلا تاءافعإلا  ميدقت  نعو   ، بئارضلا ضیفخت  نع  عفادو 

يتلا ةيودألا  ةفلك  ضیفخت  ةلأسم  ىلع  ّزكر  امك   . ءارقفلا لاّمعلل 
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ةيالولا ءاحنأ  نم  نیّعرشملا  ةقث  كاراب  بستكا   . نّینسملل فصوت 
كلت ّنكل   . ءاوس ٍّدح  ىلع  نّییطارقميدلاو  نّیيروھمجلا   ، اّھلك

قابسلا ّلوحت  دقف   . ةرتفلا كلت  يف  اھل  ةمیق  تدب ال  اّھلك  قئاقحلا 
. ةثیبخلا تابرضلا  نم  ًةلسلس 

اًراكفأ نورشني   ، ةلمحلا ءدب  ذنم   ، مھومعادو كاراب  موصخ  ناك 
نیعرتقملا سوفن  يف  ةقثلا  ةعزعزو  رعذلا  ّثبل  ةقئال  ریغ 

ةدنجأ نم  اًءزج  ناك  كاراب  ّنأ  نوعیشيو   ، نّییكریمألا نّییقيرفألا 
 – ضیبلا دوھیلا   ، دوصقملاو –  Hyde Park يف ضیبلا  نم  اًّرس  ةّدَعُم 

. عداخم بولسأب  ّيبونجلا  بناجلا  نع  لّضفملا  مھحّشرم  ضرفل 
، ام ّدح  ىلإ   ، كاراب ربَتعُي  : » ردير وغاكیش  ةفیحصل  رتورت  نود  لاق 

ةفیحصلل شور  يبوب  لاقو  انعمتجم .» نم  دوسأ  هجوب  ضیبأ  ًالجر 
ُّنكن ال  نحن   . اًّملعتم َقمحأ  حبصأو  درافراھ  ىلإ  بھذ  : » اھتاذ
نم مھتاداھش  ىلع  نیلصاحلا  صاخشألاب  ریبكلا  باجعإلا 
اًدحاو سیل  وھ   ، ىرخأ ةرابع  يف  دالبلا .» قرش  ةبخنلا  تاعماج 
اذھب ثّدحتي  ٌلجرف  ؛  مھلثم ًاّیقیقح  َدوسأ  ًالجر  كاراب  نكي  مل   . ّانم
هنكمي ، ال  بتكلا نم  ددعلا  اذھ  أرقيو   ، لكشلا اذھب  ودبيو   ، لكشلا

. مھلثم نوكي  نأ  اًدبأ 
ُلھألا لوقي  ام  َّلك  ّلثمي  ناك  كاراب  ّنأ  وھ  ينجعزأ  ام  رثكأ  ّنكل 

، ٍتاونس  ، هنع ثّدحتو  قبس  ام  ّلك  ّلثمي   . مھدالوأل هنّونمتي  مّھنأ 
رثك نورخآو   ، نوسكاج يسیجو  شور  يبوب  لاثمأ  نم  ٌصاخشأ 

عمتجم مدخي  نأ  لواحي   ، اًّملعتم ًالجر  ناك  دوسلا : ءامعزلا  نم 
اّھنأ يف  ّكش  نم  ام   . هنع ّىلختي  نأ  لدب   ، نّییكریمألا نّییقيرفألا 

بابسألل موجھلل  ّضرعتي  ناك  كاراب  ّنكل   ، ةمدتحم ٍتاباختنا  تناك 
ّهنأ ىلع  هنولماعي  اوناك  انءامعز  ّنأ  تكردأ  امدنع  تقِعُص   . إطخلا
ىلإ ءوجللاب  ةقثلا  هحنم  مدع  ىلع  نوّضرحيو   ، مھذوفنل ديدھت 

. ةقبطلاو قرعلا  لوح  ةلھاج  ةّفلختم  ٍراكفأ 
. زازئمشالاب كلذ  ينرعشأ 

دقف ؛  يعم لصح  امك  ةقعاصلا  عقو  كاراب  ىلع  رمألل  نكي  مل 
يتلا ةراذقلا  ىوتسم  ىلإ  ّهبنت  نأ  دلیفغنيربس  يف  هل  قبس 
ًابلاغ ةقیقحلا  تناك  فیك  ظحالو   ، هیلإ ردحنت  نأ  ةسایسلا  نكمي 
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ىلعو  . ةضرغملا ّةیصخشلا  ّةیسایسلا  فادھألا  ةمدخل  هَّوَشُت 
عباتف  ، مالستسالا ضفر   ، هل ّضرعت  يذلا  ّهلك  ّيسفنلا  ىذألا  مغر 

نم ّةیعوبسألا  هتالحرب  ماقو   ، ءاتشلا لصف  لالخ  هَتلمح 
مغر ىلع   ، ةفصاعلا َّدص  مزح  ّلكب  لواحي  وھو   ، اھیلإو دلیفغنيربس 
يبوب ىلإ  ةّديؤملا  تاوصألا  نم  ديازتم  ددع  لُّوحتو   ، تابِھلا لؤاضت 

ّالإ هارن  ایلامو  انأ  دعن  مل   ، ّةیّلوألا تاباختنالا  دعوم  بارتقا  عم   . شور
. ةدیعس ًةلیل  انل  ّىنمتیل  ءاسم  ّلك  انب  لّصتي  ناك  ؛  اًردان

ىلع اھانیضمأ  يتلا  ةَسلتخملا  ةلیلقلا  مّايألا  كلت  تدقتفا 
روعشلا هباتني   ، هسفن ةرارق  يف   ، كاراب ّنأ  كردأ  تنك   . ئطاشلا

كلتو  ، ّهلك بخصلا  كلذ  طسو  هرسخن  مل  دحاو  ٌرمأ  كانھف  ؛  هتاذ
نكي مل   . انب همامتھا  وھو   ، ّانع اًدیعب  اھاضمأ  يتلا  اّھلك  يلایللا 
هتوص ناك   ، هتملاكم يھنُي  ناك  ّةرم  ّلك  يفو   . كلذب نیھتسیل 
هتوصب ءالدإلا  ىلإ  موي  ّلك  ّرطضي  ّهنأ  ادبو   . فینع عارص  ِدوجوب  يَشي 

. ةلئاعلا وأ  ةسایسلا   ، ةسایسلا وأ  ةلئاعلا  ةحلصمل 
زوف ناكو   . ّةيدیھمتلا تاباختنالا  كاراب  رسخ   ، سرام / راذآ رھش  يف 

. اًقحاس شور  يبوب 
. تقولا لاوط  انتنبا  قناعأ  ُتنك   ، ةرتفلا كلت  لالخ 

يف امابوأ  نايرام  اشاتان  تدلُو   . ةیناثلا انتنبا  انقزُر   ، كلذ دعب 
عباتلا ّّيبطلا  زكرملا  يف  ماعلا 2001،  وینوي  / ناريزح نم  رشاعلا 

ناك  . ّيعانطصالا حیقلتلا  نم  ةدحاو  ٍةرود  دعب   ، وغاكیش ةعماجل 
ایلام تَرظتنا  امنیب   ، تادیقعت نود  نم  ةدالولا  تناكو  ًالھس  لمحلا 
انُتلفط تناك   . يتدلاو عم  لزنملا  يف   ، ةثلاثلا تغلب  دق  تناك  يتلا 
اھانیعو  ، اًفیثك دوسأ  اھرعش   ، لمحلاك ةعيدوو  ًةلیمج  ةديدجلا 
كارابو ترعش   . انّعبرم يف  ةعبارلا  ةيوازلا  تّلكشو   ، نیتعمال نیّتینب 

. ةداعسلا ةّمق  انغلب  اّننأب 
الف ؛  ءيرجلا هعقول  مسالا  ترتخا  دقو   . اشاس اھيدانن  نأ  انّررق 
رارغ ىلعو   . اھتّایلوؤسم لّمحتت  نأ  ّالإ  اشاس  ىعدُت  ًةاتف  نكمي 

، ّيَتلفطل ءيش  ّلك  نیمأت  ىلإ  ىعسأ  يسفن  تدجو   ، ّةفاك لھألا 
ناتاتفلا فّصتت  نأب  لمآ  تنك   . هوركم ّيأ  امھب  قحلي  ّالأ  هللا  وعدأو 

. اھتميزع ّةوقو  امھتدلاو  حومطبو   ، هلؤافتو هّتيویحو  امھدلاو  ءاكذب 
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ناّعتمتت  ، نیّتيوق انوكت  نأ  امھل  ُتدرأ  يّننأ   ، كلذ نم  ّمھألاو 
تناك ًاّيأ   ، اًمُدُق ّيضملا  نع  ناّفكت  الو   ، ةعاجشلاو ةبالصلاب 

لھ انترسأل : ثدحیس  ام   ، انرظتني ام  يردأ  نكأ  مل   . فورظلا
؟ إوسألا ىلإ  لوؤتس  رومألا  ّنإ  مأ   ، ماري ام  ىلع  ءيش  ّلك  ریسیس 
؟ نینثالا نم  اًجيزم  نوكتس   ، سانلا مظعم  ةایح  نأش   ، انتایح ّنإ  وأ 
رامغ ضوخل  نَیتزھاج  انوكتل  اًّدیج  امھدادعإ  يف  يتّمھم  َتّلثمت 

. ةایحلا هذھ 
قیفوتلاب يل  حمسي  الو   ، ياوق ُكھني  ةعماجلا  يف  يلمع  ناك 
فیلاكت تناك  يذلا  تقولا  يف   ، ةیضْرُم ةروصب  ةّدع  تاّمھم  نیب 

دعب  . ًاّيدام انفزنتست   ، يلمع تاعاس  لالخ   ، نیتلفطلا ةياعر  نیمأت 
، ًاّیئاھن لمعلا  ىلإ  ةدوعلا  مدع  ةركف  يندوارت  تأدب   ، اشاس دلوم 
. تقولا لاوط  لزنملا  تمزتلا  اذإ  لضفأ  نوكي  دق  يتلئاع  عضو  ّنأو 

ةّضرمم لمعت  نأ   ، اّھبحن ّانك  يتلا  ّةیبرملا   ، ولغ ىلع  ضِرُع  دقف 
ّنكل  ، اًعبط اھملأ  مل   . انعم لمعلا  َكرت  ًةمغرم  تَّررقو   ، ىلعأ رجأبو 
حمس دقف   . ةلماع ٍّمأك  يتبیكرت  يف  ءيش  ّلك  تلّدب  ولغ  ةراسخ 
اتناك ول  امك  نیتاتفلا  ّبحت  تناك   . يلمعب ظافتحالاب  انيدل  اھُلمع  يل 
ُتنك دقف   ، لمعلا كرت  اھرارقب  ينتملعأ  َةلیل  اًریثك  ُتیكب   . اھیَتنبا
يف نزاوتلا  ىلع  ظافحلا  يف  اھھجاونس  يتلا  ةبوعصلا  ىدم  كردأ 
ّانكمت اّننأل  نیظوظحم  ّانك  مك   ، اًضيأ كردأ  ُتنكو   . اھنود نم  انتایح 
تدقف يّننأب  ُترعش   ، َتبھذ نأ  دعب   . ّلوألا ماقملا  يف  اھفیظوت  نم 

. اًعارذ
ةعاس ّلكو   ، ٍةقیقد ّلك  ةمیق  رّدقأو   ، ّيَتنبا عم  ءاقبلا  ّبحأ  تنك 
لمع تاقوأ  ماظتنا  مدع  ّلظ  يف  اًصوصخ   ، لزنملا يف  اھیضمأ 
نم ام   . غيرك عمو  يعم  لزنملا  يف  ءاقبلا  يتدلاو  رارق  ُترَّكذت   . كاراب

ّةیسنامور ةحسم  ُتیفضأ  امدنع  ةّقحم  نكأ  مل  ّينأ  يف  ّكش 
ذفاونلا تابتع  فیظنتب  ًالعف  عتمتست  اّھنأ  ّنظأ  ُتنك  اھتایح –  ىلع 
ةقيرطلاب ًةنراقم   ، اھتایح ّنكل  انسبالم –  ةطایخبو   ، تامّقعملاب
ًةريدجو  ، اھیف ّمكحتلا  نكميو  ةبيرغ  تَدب   ، اھشیعأ تنك  يتلا 

، ال دحاو ءيش  نع  ّةیلوؤسملاب  عالطضالا  ةركف  تببحأ   . ةلواحملاب
. لمعلاو لزنملا  ينھذ : يف  رومألا  طلتخت  ّالأ  ةركف  ؛  اًعم نیئیش  نع 
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هلمع يف  كاراب  َّيقُر  دقف   ، كلذ يف  اندعاس  ّيلاملا  انعضو  ّنأ  امك 
حاتأ ام   ، ّيسیئر رضاحم  ىلإ  دعاسم  بصنم  نم  قوقحلا  ّةّیلك  يف 

Lab ةئفلا نم  ةسردملا  موسر  ىلع  تاموسحلا  نم  ةدافتسالا  انل 
ةضور لخدتس  ایلام  تناك  ثیح   ، ةعماجلاب ةطبترملا   School

. لافطألا
يتدشرم  ، ریش نازوس  نم  ًالاصتا  تیّقلت   ، ةلحرملا كلت  يف 
ةراشتسملا تحبصأ  دقو   ، ّةيدلبلا راد  يف  يتلیمزو  ةقباسلا 

ثیح  ، وغاكیش ةعماجل  عباتلا  ّّيبطلا  زكرملا  سیئر  بئانو  ّةینوناقلا 
زكرملل اًديدج  اًسیئر  ّنأ  ُتفرع   . ةزیجو ةرتف  ذنم  رونلا  اشاس  ترصبأ 

يف ءاقترالا  هتّايولوأ  ىدحإ  تناك   . عیمجلا ناسحتسا  يقلو   ، َّنیُع
ّيذیفنت ريدم  فیظوت  ىلإ  ىعسي  ناكو   ، ّةیعمتجملا ةمدخلا  لاجم 

. يل اًصّیصخ  َّدِعُأ  ّهنأ  ادب  لمع  وھو   ، ّّيلحملا عمتجملا  نوؤشل 
؟ ةلباقملا ءارجإب  ًةّمتھم  ُتنك  لھ   ، نكلو

. ّىتح ّةیتاذلا  يتریس  لاسرإل  يدادعتسا  ىدم  نع  تلءاست 
يعضو ّنأب  يسفن  ُتعنقأ  ُتنك   ، نكل  ، ةمیظع ًةصرف  ةفیظولا  تدب 

ّيأ يف   . لزنملا تمزتلا  نإ  لضفأ  نوكیس  اًعیمج –  انعضو  لب  – 
يتلا ةرتفلا  تسیل  ؛  يتایح يف  ةعئار  ةرتفلا  كلت  نكت  مل   ، لاح
يدترأو ةعرسب  يرعش  فّفجأ  انأو  يسفن  ّلیختأ  نأ  اھیف  عیطتسأ 
عاضرإل لیللا  يف  ةّدع  تّارم  ظقیتسأ  تنك  دقف   . لمعلا ةلذب 

. ينزاوت ينمرح  يلاتلاب   ، ةیفاك ةّدم  مونلا  كلذ  ينمرحو   ، اشاس
رسخأ يّننأب  ُترعش   ، بیترتلاو ةفاظنلاب  يسوھ  مغر  ىلعو 
نیَتلفطلا ُباعلأ   ، اّھلك ةّقشلا  ءاحنأ  يف  ترثعبت  دقف   . ةكرعملا

، لزنملا نم  جرخن  ّانك  ّةرم  ّلك  يف   . ةّرطعملا ليدانملا  مزرو  امھبتكو 
ةقانألا ىلإ  ّتمت  ال  ةبیقحو   ، ةمخض لافطأ  ةبرع  انعم  ذخأن  ّانك 
ىمدلاو  ،Cheerios ـ   لا نم  ریغص  سیك  تّایساسألاب : ةئیلم  ةلصب 

. عیمجلل بایثلا  نم  ّيفاضإ  مقطو   ، ناتاتفلا اھب  بعلت  يتلا 
دقف  . ةعئارو ةریثك  ةديدج  تاقادصب  تیظح  اًّمأ  تحبصأ  نأ  دعب 

ةعومجم انّلكشو   ، ةفلتخم تالاجم  يف  نلمعي  تاّدیس  ىلإ  ُتّفرعت 
يف ّنھمظعم  يف  ّنك   . اھنیب ام  يف  حئاصنلاو  ثيداحألا  لدابتت 
لمعلا نم  ّىتش : تالاجم  يف  نلَمعيو   ، تّاینیثالثلا رخاوأ 
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يف ّانكو   ، ّيحبرلا ریغ  لمعلا  ىلإ  ّةیموكحلا  فئاظولاو  ّيفرصملا 
ددع دادزا  اّملك  ناكو   ، اھسفن ةرتفلا  لالخ  ًالافطأ  انقزُر  انمظعم 

. ًابيرقت عوبسأ  ّلك  ةياھن  ِةلطع  يف  عمتجن  ّانك   . انُدیق ّدتشا  لافطألا 
ةقيدح ىلإ  اًعم  بھذنو   ، اًضعب انضعب  لافطأب  ينتعن  ّانك  امك 

دعب ةرتف  لالخ   ، ًانایحأ . Disney on Ice ضرعلا ىلإ  وأ   ، تاناویحلا
لزنم يف  بعللا  ةفرغ  يف  لافطألا  كرتن  ّانك   ، تبسلا مّايأ  رھظ 

. رمخلا رقاعنو   ، انادحإ
ةياعر يف  تاینافتمو   ، تاحومط  ، تافّقثم تاّدیسلا  كئلوأ  تناك 
ّقلعتي ام  يفو   . رومألا نیب  قیفوتلا   ، يلثم  ، نلواحيو  ، ّنھلافطأ

. ّةصاخلا اھتقيرطب  اھنوؤش  ريدت  ّانم  ّلك  تناك  دقف  ةمومألاو  لمعلاب 
تايرخأو  ، ًاّیئزج اًماود  انضعبو   ، ًالماك اًماود  لمعت  تناك  نم  ّانمف 
نحمسي ّنك  نم  ّنھنم   . لمع الب  ّنھلافطأ  عم  ّنھلزانم  َنمزتلا 

مھل نمّدقي  ال  تايرخأو   ، ةرذلا قئاقرو  قناقنلا  لوانتب  ّنھلافطأل 
ریبك لكشب  نّیینعم  جاوزأ  كانھ  ناك   . ةلماكلا بوبحلا  عاونأ  ىوس 
ًابلاغو  ، مھلمعب نیكمھنم   ، يجوز لثم   ، نورخآو  ، مھدالوأ نوؤشب 

، تادیعس نشعي  يل  تاقيدص  تناك   . لزنملا نع  نوبیغي  ام 
ءاسن تناك   . ام نزاوت  قیقحتل  تارییغت  ءارجإ  نلواحي  تايرخأو 

رمتسملا مییقتلل  ّنھسفنأ  نعضخي  ّنھمظعم  يف  ةعومجملا 
نم ديزم  ىلإ  ّلصوتلا  ِلمأ  ىلع  ّنھتاویح  بناوج  ضعب  نیسحتل 

. رارقتسالا
الو  ، ةمومألل ةدّدحم  ةفصو  دجوت  ال  ّهنأ  انتاعامتجا  نم  ُتّملعت 
رظنلا ّضغبف   . ئطاخ وأ  حیحص  ّهنأب  هنیعب  جھن  ىلع  مكحلا  نكمي 
لافطألا يظح   ، اھفورظو ّانم  ّلك  اھیف  تشاع  يتلا  ةقيرطلا  نع 

ّةرم ّلك  يفو   . ةمیلس تائیب  يف  اْوَمنو   ، نانحلاو ةياعرلاب  مھعیمج 
اندوھجبو انعمجي  ناك  يذلا  قیثولا  طبارلاب  رعشأ  تنك   ، عمتجن ّانك 

ًاّيأو  ، رمألا ةياھن  يف   . ةبسانملا ةقيرطلاب  انلافطأ  ةیبرتل  ةثیثحلا 
يف اًعیمج  نوكن  يكل   ، بنج ىلإ  ًابنج  اًعم  انفقو   ، فورظلا تناك 

. لاح نسحأ 
ءارجإ ُتّررق   ، يئاقدصأو كاراب  عم  لیصفتلاب  عوضوملا  ةشقانم  دعب 

، ّلقألا يف   ، فرعأ يكل   ، ةعماجلا ىفشتسم  يف  لمعلا  ِةلباقم 
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ّعتمتأ تنك  دقف  ؛  يل اًّدج  بسانم  ّهنأب  ترعش   . لمعلا عون 
ىلع قفاوأس  تنك  نإ   ، نكلو  . ةریبك ٍةسامحبو   ، ةمزاللا تاراھملاب 
ًاطورش ضرفأو   ، ّةوق زكرم  نم  ّفرصتأ  نأ  ّيلع  بجیف   ، لمعلا

مل اذإ  حاجنلا  يناكمإ  يف  ّنأ  يف  ةقثاو  ُتنك   . يترسأ بسانت 
، ةنرم يلمع  تاقوأ  تناك  اذإو   ، اھل ةرورض  ٍتاعامتجا ال  َروضح  فَّلَكُأ 

جرخأ نأو   ، رمألا ّبلطتي  امدنع  لزنملا  يف  لمعلا  نم  ّنكمتأ  نأ  يأ 
وأ  ، ةناضحلا راد  نم  يتنبا  راضحإ  ىلإ  ّرطضأ  امدنع  بتكملا  نم 

. لافطألا بیبط  ةرايزل 
تیفتكا دقف   . ًاّیئزج اًماود  لمعلا  يف  بغرأ  دعأ  مل   ، كلذ نع  ًالضف 

ٍزجم بتاربو   ، ًالماك اًماود  ًالمع  ديرأ  تنك   . لمعلا نم  عونلا  اذھ  نم 
نم داجيإ  نمو   ، نیتاتفلل لضفأ  ةياعر  ریفوت  نم  ّنكمتن  ثیحب 

،Pine-Sol ـ   لا تاّفظنم  كرتأف  ّةیلزنملا  لامعألا  يف  اندعاسي 
مل  ، هسفن تقولا  يفو   . ّيَتنبا عم  بعللا  يف  يغارف  تاقوأ  يضمأو 
ةلفط يتایح –  ّمعت  يتلا  ىضوفلا  ءافخإ  ةلواحم  يف  بغرأ  نكأ 
ةضور يف  ةثلاثلا  زواجتت  ال  اھل  ةقیقشو   ، عاضرإلا ىلإ  جاتحت 
ًاّیلعف ُتنك   . ّبلقتملا ّيسایسلا  هجمانرب  هل  جوزو   ، لافطألا

. ّةیلزنملا انتایح  بناوج  نم  بناج  ّلك  نع  ةلوؤسم 
عم يتلباقم  يف   ، دقتعأ امك   ، لجخ نود  نم  كلذ  ّلك  ُتحضوأ 

تبحطصا يّننإ  لب   ، ىفشتسملل ديدجلا  سیئرلا   ، نادروير لكيام 
ركذأ دعأ  مل   . رھشأ ةثالثلا  تزواجت  نكت  مل  يتلا  اشاس  يعم 
ةسیلج ىلع  روثعلا  نع  تزجع  لھ   ، مویلا كلذ  فورظ  ديدحتلاب 

اشاس تناك  ؟  لواحأ مل  يلاتلاب   ، رمألل ثرتكأ  مل  يّننإ  مأ   ، ةلفطلل
يتایح يف  ةعقاو  ًةقیقح  تناكو   . ریثكلا ىلإ  ةجاحب  لازت  الو  ًةریغص 
ُترعش  . اھلھاجت نكمي  الو   ، ةمھمھلا نع  ّفكت  ةلیمج ال  ةقیقح  – 
ىنعملاب  ، شاقنلا ءانثأ   ، ةلواطلا ىلع  اھعضأ  ينلعج  ٍعفادب 

. اًضيأ يتلفط  يھ  اھو   ، انأ اھ   ، هل لوقي  نمك  تنك   . ةملكلل ّيفرحلا 
. كلذ ّيلبقتسملا  يسیئر  مّھفتي  نأ  ةزجعملاب  هبشأ  رمألا  ناك 

يلوصح َةرورض  حرشأ  ينعمسي  امیف  ظّفحت –  ّيأ  هيدل  ناك  نإو 
ّالأب ًةلمآ   ، ينضح يف  اشاس  ةحجرأب  موقأ  انأو  نِرم  ٍماود  ىلع 
نم ُتجرخ   . كاذنآ هنع  ّربعي  مل  وھف  اھظاّفح –  نم  ءيش  ّبرستي 
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زوفأس يّننأ  يف  ةقثلا  نم  ءيشبو   ، اضرلاب رعشأ  انأو  ةلباقملا 
ُتنك  ، رومألا هیلإ  لوؤتس  تناك  اّمع  رظنلا  ّضغب   ، نكلو  . لمعلاب
حوضوب ُتثّدحت  امدنع  ٍضرم  ٍلكشب  تّفرصت   ، ّلقألا يف   ، يّننأ كردأ 

، عومسم ٍتوصب  كلذ  نع  ریبعتلا  ّدرجم  ّنأب  ُترعش   . يتاجاح نع 
، ٍفاص نھذبو   ، لزنملا ىلإ  ةعرسم  ُتدع   . يتبالص سكعي  ناك 

. لملمتت تأدب  ٌةلفط  يعمو 
انيدل يتآلا : لكشلا  ىلع  انتلئاع  يف  ةديدجلا  ةبسحلا  ِتحبصأ 
ّيأ كلمن  الو   ، ةدحاو ةّقشو   ، ناترایسو  ، فئاظو ثالثو   ، ناتلفط
كاراب عباتو  ىفشتسملا  يف  ديدجلا  بصنملا  ُتلبق   . غارف تقو 
يف نيوضع   ، نینثالا نحن   ، ّانك  . عيرشتلا يفو  سيردتلا  يف  هلمع 
يذلا ملألا  مغر  ىلعو   ، ّةیحبر ریغ  ةّدع  تاّمظنم  تارادإ  سلاجم 
ةيوضعل ّةيدیھمتلا  تاباختنالا  يف  هتميزھ  رثإ  كاراب  هب  رعش 

ناك  . ىلعأ بصنمل  حّشرتلا  ةركف  نع  َّلختي  مل  ّهنإف   ، سرغنوكلا
َةحادف ٍةلودك   ، انّدبكت  . ةيروھمجلل اًسیئر   ، كاذنآ  ، شوب ویلبد  جروج 
يداحلا يف  ّةیباھرإلا  تامجھلا  نم  ةجتانلا  ةاسأملاو  ةمدصلا 

يف ةلعتشم  برح  كانھ  تناك   . ربمتبس / لوليأ نم  رشع 
ام يف  اًديدج  اًماظن  تعضو  ةدّحتملا  تايالولا  تناكو   ، ناتسناغفأ
نب ةماسأ  ناكو   ، ةزَّمرم ًاناولأ  دمتعي  ّةیباھرإلا  تاديدھتلاب  ّقلعتي 

، كاراب اّمأ   . ام ناكم  يف  فھك  لخاد  ئبتخي   ، ودبي ام  يف   ، ندال
، اھلیصافت ّقدأ  يف  رابخألا  عامس  يف  اًقرغتسم  هتداعك  ناكف 
ّلك لوح  ءودھب  ّةصاخلا  هءارآ  ّنوكي  امیف  ّيدایتعالا  هلمع  سراميو 

. ثدحي ام 
ٍدعقمل هحّشرت  لامتحا  ّةرم  ّلوأ  كاراب  ركذ  ىتم  ديدحتلاب  ركذأ  ال 
ةثيدح تناك  ةركفلا  ّنأ  مغر  ىلعو   . ّيكریمألا خویشلا  سلجم  يف 

ّالإ  ، ةّدع روھش  دعب  ذخَّتُي  فوس  ّيلعفلا  رارقلا  ّنأو   ، كاذتقو دھعلا 
هیلإ ُترظن  كاذموي : يلعف  ّدر  ّركذتأ   . هریكفت ىلع  تذوحتسا  اّھنأ 
«. ؟ يفكي امب  نالوغشم  اّننأ  دقتعت  الأ  : » لوقأ ّينأكو   ، ةقّدصم ریغ 
يف ثدح  ام  ببسب  سیل   . ةسایسلا نم  يروفن  مظاعت 

، ّمھألا وھو   ، لب  ، بسحف يس  يد  نطنشاو  يف  وأ  دلیفغنيربس 
تاونسلا لالخ  لقْثملا  كاراب  لامعأ  لودج  لمتحأ  دعأ  مل  يّننأل 
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خویش سلجم  يف  اًوضع   ، هبصنم يف  اھاضمأ  يتلا  سمخلا 
تاّمھملاو  ، عراستي ةایحلا  عاقيإو   ، ناربكت ایلامو  اشاس   . ةيالولا

قابس يف  يّننأب  رعشأ  ينلعج  ّهلك  كلذ   . دادزت اھزاجنإ  بولطملا 
نیتاتفلا ةایح  ءاقبإل  انعسو  يف  ام  كارابو  تلذب   . نمزلا عم  مومحم 

يف اًضيأ  اندعاست  ةديدج  لافطأ  َةسیلج  انّفظو   . ةسلسو ًةئداھ 
ةعباتلا اھتسردم  يف  ًةدیعس  ایلام  تناكو   . ّةیلزنملا لامعألا 
اھجمانرب تألمو   ، كانھ ةریثك  تاقادص  تّنوك  دقو   ، وغاكیش ةعماجل 

ةياھن ةلطع  يف  ةحابسلا  سوردبو   ، دالیم دایعأ  تالفحب  ریغصلا 
، ًابيرقت ّلوألا  اھماع  تلمكأ  دق  كاذنآ  اشاس  تناك   . عوبسأ ّلك 
، تاملكلا ضعبب  قطنتو   ، اھیمدق ىلع  ٍءطبب  ةيداھتم  يشمت  تأدبو 

ّةیلوضف ةلفط  تناك   . ةقرشم ٍةماستباب  رخآ  ىلإ  نیح  نم  انئِجافُتو 
نوغلبي نيذلا  اھئاقدصأو  ایلام  ةاراجم  ىلع  ًةمّمصمو   ، ریبك ّدح  ىلإ 

مغر ىلع   ، ّدیج ٍوحن  ىلع  ىفشتسملا  يف  يلمع  راس   . ةعبارلا
يف تناك   ، عضولا ىلع  ةرطیسلل  ةقيرط  لضفأ  ّنأ  تفشتكا  يّننأ 

، حابص ّلك  ةسماخلا  ةعاسلا  يف  ريرسلا  نم  يسفن  عازتنا 
. دحأ ظقیتسي  نأ  لبق  بوساحلا  ىلع  تاعاس  عضب  لمعلاو 

ّرتوتلا ضعب  يل  ّببس  ام   ، لماكلاب ةكھنم  تنك  ءاسملا  لولح  عم 
، ءاسم سیمخلا  مّايأ  دلیفغنيربس  نم  دوعي  ناك  يذلا  يجوز  عم 
نود نم  ّةیلئاعلا  انتایح  يف  سامغنالا  يف  ًابغارو   ، ًاّیبسن اًحرم 
ّةيّدج ةلكشم  حبصأ  دق  تقولا  ناك   . عئاضلا تقولا  ّضوعیل   ، ةداوھ
هحزامأ دق  اًرمأ  اًقباس  هب  كاراب  فافختسا  ناك  اذإو   . انتایح يف 
ةروصب مقافتت  ةمزأ  ةلحرملا  كلت  يف  ّلكش  ّهنإف   ، ًانایحأ هنأشب 
ظحالأ تنك   . هدعست سیمخلا  مّايأ  ّنأ  كردأ  تنك   . ّةیقیقح

، اًریخأ هلمع  ىھنأ  ّهنأب  ينربخیل  لّصتي  امدنع  هتوص  يف  ةَسامحلا 
يتلا يھ  ةنسحلا  اياونلا  ّنأ  يعأ  تنكو   . لزنملا ىلإ  هِّجوتم  ّهنأو 

«. لزنملا ىلإ  لصأ  تدك   » وأ  ،« قيرطلا يف  انأ  : » لوقلا ىلإ  هعفدت 
ّيئاسملا ماّمحلا  يھنُأ  تنك   . تاملكلا كلت  قّدصأ  ةرتف  ُتللظ 

وأ  ، قانعلاب امھَدلاو  البقتست  يكل  امھمون  تقو  لّجؤُأو   ، نیتلفطلل
عومشلا ءيضأ  ّمث   ، شارفلا ىلإ  نايوأتو  ءاشعلا  نالوانتت  امھلعجأ 
. هعم ءاشعلا  ةبجو  لوانتأل  قوشب  ًةّعلطتم  لزنملا  ءاحنأ  يف 
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نع نَیتزجاع  ناتاتفلا  حبصت  نأ  ىلإ  ًاليوط  رظتنأ  تنك   . رظتنأ ّمث 
، شارفلا ىلإ  امھلمحأف   ، ساعنلا ةّدش  نم  ةحوتفم  امھنویع  ءاقبإ 
نمو  ، يسفن يف  مظاعتت  ةرارملاو   ، ةعئاج  ، ًةدیحو ُرظتنأ  تنك  وأ 

. ةلواطلا ىلع  بئاذلا  عمشلا  مكارتيو   ، ّينفج ساعنلا  لقثُي  ّمث 
، ّيدبألا كاراب  لؤافتل  اًجاتن  تناك  قيرطلا » يف  انأ   » ةرابع ّنأ  تكردأ 

يذلا تقولا  ىلإ  ریشت  يھو ال   ، تیبلا غولب  ىلإ  هقوت  ىلإ  ًةراشإ 
دِّدحت لزنملا » ىلإ  لصأ  تدك   » ةرابع نكت  مل   . اًديدحت هیف  لصیس 
هقيرط يف  ًانایحأ  نوكي  دق   . ّةینھذ ًةلاح  تناك  لب   ، ًاّیفارغج اًعقوم 

عم ةریخأ  ٍةثداحم  ءارجإو  ّفقوتلا  ىلإ  ّرطضم  ّهنكل   ، لزنملا ىلإ 
. ةرّایسلا ّلقتسي  نأ  لبق   ، ةقیقد نیعبرأو  ٍسمخ  ةّدم   ، هل ٍلیمز 

ّهنكل  ، لزنملا ىلإ  لوصولا  كشو  ىلع  نوكي  اّمبر   ، ىرخأ ًانایحأو 
ءادأل ّيضايرلا  يدانلا  ىلع  ًّالوأ  ّرمیس  ّهنأب  ينربخي  نأ  ىسني 

. ةعرسب نيرامتلا  ضعب 
، نكل  . عونلا اذھ  نم  لمأ  تابیخ  ّلبقتأ  ُتنك   ، ًالافطأ قزرن  نأ  لبق 

بئاغ اھجوز   ، ًالماك اًماود  ةّفظوم  ّمأك  ةنھارلا  يفورظ  ّلظ  يفو 
. دفني أدب  يربص  ّنأب  ترعش   ، رجفلا لبق  أدبي  اھلمعو   ، تقولا فصن 
ال وأ   ، ًةطخاس يندجي  ناك  لزنملا  ىلإ  لصي  كاراب  ناك  امدنعو 

تيوأو لزنملا  ءاوضأ  تأفطأ  دق  نوكأ  نأ  دعب   ، هراظتنا يف  يندجي 
. جازملا ةّركعم  شارفلا  ىلإ 

يف اھانفلأ  يتلا  طامنألا  قفو  شیعلا  ىلإ  لیمن  ام  ًابلاغ  نحن 
ّمث رضحت  هتدلاو  تناكو   ، هدلاو ىفتخا   ، كاراب ةلوفط  يف   . ةایحلا
دجي نكي  ملو   ، هتكرح دییقت  لواحت  مل  اّھنكل  هب  ًةعلوم  تناك   . بیغت
هراكفأو ئطاوشلاو  باضھلا  هيدل  تناك   . ةبراقملا كلت  يف  ٍءوس  ّيأ 
ينعت ىقبت  فوسو   ، ّةیلالقتسالا تَنع   . هتدحو سنؤتل  ّةصاخلا 
ّيلئاعلا جیسنلا  نمض  تأشن  دقف   ، انأ اّمأ   . كاراب ملاع  يف  ریثكلا 
بناجلا يف   ، ةّدع فرغ  نم  ةّنوكم  ةّقش  لخاد   ، يترسأل نیتملا 
يتابيرقو يئابرقأو  ياتّدجو  ياّدج  ناك   . وغاكیش نم  ّيبونجلا 

ةلیل تابجو  لوانتل  ةدحاو  ٍةدئام  ىلإ  سلجن  ّانكو   ، انلوح نوشیعي 
ّةصق ةيادب  ىلع  ةنس  ةرشع  ثالث  يضم  دعب   . ةداتعملا دحألا 

. فالتخالا اذھ  داعبأ  يف  ٍقمعب  ریكفتلا  انیلع  بّجوت   ، اّنبح
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سیل  . هبایغ يف  فعضلاب  ُترعش  نیح  فالتخالا  اذھ  ریثأت  ّىلجت 
ال اًنیقي  ىقبیسو   ، ناك كلذ  ّنأل  انجاوزل –  هسفن  ّسركي  مل  ّهنأل 

ةرسأ يف  يتأشن  مكحبو   ، يّننأل لب  يتایح –  يف  هیف  سبل 
. مھدحأ باغ  نإ  قیمع  ٍنالذخب  رعشأ  ُتنك   ، اًمئاد نورضاح  اھدارفأ 

ساسحإلا اذھ  مقافتو   ، ةدحولاب ساسحإلل  ًاّیسفن  ةّأیھم  تنك 
بغرن ّانك   . نیتلفطلا تاجاح  نع  ًةلوؤسم  يسفن  ُتدجو  امدنع 

ّالأ ىشخأ  تنكو   . بیغي امدنع  هیلإ  قاتشنو   ، ّانم ًابيرق  هدوجو  يف 
يذلاو هسفنل –  هراتخا  يذلا  راسملا  ّيدؤي  نأ  ُتیشخ   . كلذ يعي 
ةياھن يف   ، انتاجاح لھاجت  ىلإ  هعاّبتا –  ىلع  اًمزاع  لاز  ام 
بصنمل حّشرتلا  نأشب   ، تاونس لبق   ، ينراشتسا امدنع   . فاطملا

اناوس هنأشب  قلقن  نم  كانھ  نكي  مل   ، ةيالولا خویش  سلجم  ِوضع 
ىلع ةقفاوملا  هینعت  دق  اّمع  رُّوصت  ّيأ  ّيدل  نكي  ملو   ، نینثالا نحن 
امدنع يأ   ، دعب ام  يف  انیلإ  ةبسنلاب  ّيسایسلا  كرتعملا  هلوخد 

نم يفكي  ام  كاذنیح  ُتفرع  يّننكل   . ةلئاعلا ىلإ  ناتلفط  فاضُت 
كلذ تسمل   . تالئاعلا محرت  نكت  مل  ةسایسلا  ّنأ  كردأ  يكل  رومألا 
اتیتناس عم  يتقادص  لالخ  نم   ، ّةيوناثلا ةساردلا  ةلحرم  ءانثأ 
ءاقبلا هرارق  كاراب  موصخ  ّلغتسا  امدنع   ، ةیناث ّةرمو   ، نوسكاج

. ًةضيرم ةلفطلا  تناك  نیح   ، ياواھ يف  ایلام  عمو  يعم 
لّمأتأ يسفن  دجأ   ، فحصلا أرقأ  وأ  رابخألا  دھاشأ  امدنع   ، ًانایحأ

لآ ّةیسایسلا –  ةایحلل  مھسفنأ  اوّسرك  نيذلا  صاخشألا  روص 
لءاستأو يدینیك –  لآل  ةميدقلا  روصلاو   ، شوب لآ   ، روغ لآ   ، نوتنیلك

ّةفاك صاخشألا  كئلوأ  ناك  لھ   . تّایفلخلا يف  ةنماكلا  صصقلا  نع 
؟ ّةیقیقح مھتاماستبا  تناك  لھ  ؟  ءادعس اوناك  لھ  ؟  نّیيداع

. نایحألا ةیبلاغ   ، ةّدشبو زربت  لزنملا  لخاد  طابحإلا  رعاشم  تأدب 
ًةأجف تَزرب  اّھلح  نع  انزجع  ًةدقع  ّنكل   ، قیمع ٌّبح  كارابب  يَنطبر 
نود نم  راھنت  تاجيز  تدھشو   ، نیثالثلاو ةنماثلا  تغلب   . انتقالع يف 
تيأر  . انجاوز ةيامح  ّيلع  ّنأب  روعشلا  ىلإ  ينتعفد  قئارطب   ، ّعقوت

تالكشم َةجیتن  ّنھتاجيزل  اًرّمدم  اًرایھنا  نیناعي  تامیمح  ٍتاقيدص 
ةياھنلا يف  ّتدأ  لصاوتلا  يف  تاوفھ  وأ   ، ّلح نود  نم  تكِرُت  ةریغص 
نیماع لبق  لقتنا   ، غيرك  ، يقیقش ناكو   . اھُبأر رّذعتي  عودص  ىلإ 
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لزنم قوف   ، اھیف ُتشع  يتلا  ایلعلا  ةّقشلا  يف  اًّتقوم  ةماقإلا  ىلإ 
. ةملؤم ةقيرطبو  ٍءطبب  هجاوز  رایھنا  دعب   ، يتدلاو

داتعا دقف   . جاوز راشتسمب  َةناعتسالا  ةيادبلا  يف  كاراب  ضفر 
ةقيرطب اّھلح  ةلواحمو  ةدّقعملا  تالكشملا  ىلع  هراكفأ  َزیكرت 
ٍصخش مامأ  سولجلا  ُةركف  هل  تدب   . صاخلا هبولسأب  ّةینالقع 
ىلإ باھذلا  هنكمي  الأ   . اماردلاب هبشأ  لقن  مل  نإ   ، اًجعزم اًرمأ  بيرغ 
ضعب ءارجإ  اننكمي  الأ  ؟  عوضوملا لوح  بتكلا  ضعب  ءارشو  زردروب 

نأو  ، ًالعف ثّدحتأ  نأ  يف  بغرأ  تنك  يّننكل  ؟  انسفنأب تاشقانملا 
وأ لیللا  نم  رّخأتم  ٍتقو  يف  يغصأو  ثّدحتأ  نأ  ال   ، ًالعف يغصأ 

صاخشأ ينربخأ   . نیتلفطلا عم  اھیضمن  يتلا  تاعاسلا  لالخ 
مھتبرجت نع  اوثّدحتو   ، جاوز راشتسم  ىلإ  ءوجللا  اوّبرج   ، مھفرعأ

عم اًدعوم  تذخأ   ، اذكھ  . ام ٍةقيرطب  مھتدافأ  ةبرجتلا  ّنأ   ، ةحارصب
ىدحإ همسا  تَحرتقا   ، ةنيدملا طسو  يف  ّيسفن  بیبط 

. تّارم عضب  هتراشتسال  كارابو  تبھذو   ، يتاقيدص
، َضیبأ ًالجر  شریشتدوو –  روتكدلا  هِّمسنلو  راشتسملا –  ناك 

نوللاب ًابایث  اًمئاد  يدتريو   ، ةقومرم تاعماج  يف  سرد   ، ٌبذع هثيدح 
ّديؤي ّمث  نمو   ، هلوقن ام  ىلإ  يغصیس  ّهنأ  ّروصتأ  تنك   . يكاخلا

، يداقتعاب  ، تناك اًریخأ  اھب  ُترعش  ىوكش  ّلك  ّنأل   ، اًروف ياوكش 
نأشب هتاذ  روعشلا  هدواري  ناك   ، اّمبر  ، كاراب ّنأ  ّنظأو   . اًمامت ًةحیحص 

. هاوكش
: ةراشتسالا لوح  اًّمھم  اًئیش  فشتكأ  ينتلعج  ةبرجتلا  كلت  ّنكل 

انحرش امدنعو   . ّانم ٍّيأ  َفقوم  ُبیبطلا  معدي  مل   . دیيأت ّيأ  ثدحي  مل 
توصلا وھ   ، اًدبأ  ، شریشتدوو روتكدلا  نكي  مل   ، فالخلا طاقن 

ربع فطلب  ّانم  ًّالك  داق   ، اًروبص اًعمتسمو  اًمزاح  ناك  لب   . حِّجرملا
انرّذحي ناك   . جئاتنلا نع  بابسألا  ُلصفي  وھو   ، هرعاشم ةھاتم 
ةدّدحم ًةلئسأ  حرطيو   ، نیماحملا بولسأب  ثيدحلا  يف  غلابن  امدنع 
يتلا بابسألا  يف  ًاّیلم  ریكفتلا  ىلإ  انِعْفد  ىلإ  اھئارو  نم  ىعسي 
ةدقعلا تأدب   ، ثيدحلا نم  تاعاس  دعب   . رعاشملا كلت  انیف  ریثت 

رثكأ اّننأب  رعشن  ّانك   ، َهتدایع رداغن  ّانك  ّةرم  ّلك  يفو   ، ءطبب ّلحنت 
. ًابراقت
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رثكأ نوكأ  نأ  اھتطاسوب  يننكمي  قئارط  ةّمث  ّنأب  رعشأ  تأدب 
، ةسایسلا كاراب  ِرجھب  ةرورضلاب  طبترت  قئارطلا ال  كلت  ّنأو   ، ةداعس

ةسداسلا ّىتح  اًحابص  ةعساتلا  نم   ، ام ةسّسؤم  يف  لمعیل 
ناك كاذ  يّعقوت  ّنأ  يل  تَرھظأ  ةراشتسالا  تاسلج  ّنإ  لب   ) ءاسم
يف ّةیبلسلا  بناوجلا  يّذغأ  تنك  يّننأ  كردأ  تأدب  يعقاو .) ریغ 

. ملاظ يلوح  ءيش  ّلك  ّنأ  اھدافم  ٌةركف  ّيلع  تَرطیس  دقو   ، يتاذ
ىلع  ، درافراھ يف  ّبردت  ماحم  ّيأ  َنأش   ، ٍبأدب ُتببكنا   ، هیلعو

: ةديدج ًّةیضرف  ّينبت  تلواح   . ّةیضرفلا كلت  ةّديؤملا  ّةلدألا  ِعمج 
. تننظ اّمم  رثكأ  يقتاع  ىلع  ةاقلم  يتداعس  َّةیلوؤسم  ّنأ  حجرألا 
ّهنأل كاراب –  نم  ءایتسالا  ُرعاشم  ينتلغش   ، لثملا لیبس  ىلع 
لودج مئالي  امب  ّةیضايرلا  نيرامتلل  تقولا  ضعب  صیصخت  نم  ّنكمت 

. انأ ّنرمتأ  نأ  يناكمإ  يف  ُریكفتلا  ينلغش  اّمم  رثكأ  هلامعأ – 
تقو لزنملا  غولب  نم  كاراب  ّنكمتي  ّالأ  ىشخأ  ًاليوط  اًتقو  ُتیضمأ 

. هنود نم  وأ  هعم   ، اَھتّذل ءاشعلا  ُتابجو  تَدقف  ثیحب   ، ءاشعلا
ىلع لابج  ّقلستم  ُّيأ  لعفي  امكو   . ّلوحتلا ةطقن  يھ  كلت  تناك 
يف يسأف  ُتبرض   ، اًجلث ةوسكم  ةّمق  ىلعأ  نم  قالزنالا  كشو 
هتَدعاس دقف   ، تاليدعت ِرجُي  مل  كاراب  ّنأ  كلذ  ينعي  ال   . ضرألا
اًدھاج لمعو   ، اننیب لصاوتلا  يف  تارغثلا  ةيؤر  يف  ُةراشتسالا 
نمو  ، كلذ يندعاس   . تارییغتب اًضيأ  انأ  تمق  امك   . عضولا نیسحتل 
ةایح طمن  عاّبتاب  يمازتلا  ُتدعتسا   ، ًةيادب  . اًعیمج انَدعاس  ّمث 
حرم ٌّبردم  هريدي  ّيضاير  يدان  يف  نَیلّجسم  كارابو  تنك   . ّيحص
لینروك عم  تّبردت  نأ  قبس   . نالیلك كام  لینروك  ىعدي   ، سّمحتمو
يجمانرب رییغت  اھنأش  نم  ناك  نیتلفطلا  ةدالو  ّنكل   ، تاونس عضب 

لمعت لازت  تناك ال  اّھنأ  مغرلا  ىلع   ، ّلحلاب يتدلاو  تلّفكت   . ّيمویلا
سمخو ةعبارلا  يف  انلزنم  ىلإ  مودقلاب  تَّعربت   . ًالماك اًماود 

نم ّنكمتأ  يك   ، عوبسألا يف  ةّدع  اًمّايأ   ، اًحابص ةقیقد  نیعبرأو 
مایقلل يتاقيدص  ىدحإ  ىلإ  مامضنالاو  يدانلا  ىلإ  باھذلا 

ةسداسلا يف  لزنملا  ىلإ  ةدوعلا  ّمث  نمو   ، ّةیضايرلا ينيرامتب 
ّلك ديدجلا  ماظنلا  اذھ  ّریغ   . امھزیھجتو نیتلفطلا  ظاقيإل   ، فصنلاو
دق نوكأ  نأ  تیشخ  نيذللا  ّةوقلاو  ءودھلا  ُتدعتسا  ءيش :
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. امھتدقف
تقو لزنملا  ىلإ  ءيجملا  مودقلا  ِةلضعمب  ّقلعتي  ام  يف  اّمأ 

نیتلفطلا بسانتو  ينبسانت  ةديدج  اًدودح  ُتمسر  دقف   ، ءاشعلا
ةعاسلا يف  ءاشعلا  ُمّدقي  هانمزتلاو : انجمانرب  انعضو   . لضفأ ٍةروصب 

، ةعباسلا يف  ّيمویلا  ماّمحلا   ، ءاسم ّلك  نم  فصنلاو  ةسداسلا 
مامت يف  لزنملا  راونأ  أفطت  ّمث   ، لیلدتلاو بتكلا  ةءارق  ُةرتف  هولتت 

وأ لوصولا  ّةیلوؤسم  كاراب  لَّمح   ، اًمراص اًجمانرب  ناك   . ءاسم ةنماثلا 
اذھ ناك   ، ّيلإ ةبسنلاب   . ءاشعلا تقو  لزنملا  ىلإ  لوصولا  مدع 
ىلإ نیتاتفلا  عفد  وأ   ، ءاشعلا تقو  لیجأت  نم  رثكأ  ًاّیقطنم  بیترتلا 
اندیعي اذھو   . امھدلاو اقناعت  يكل   ، ساعنلا نابلاغت  امھو  راظتنالا 

نأو نیّتيوق  نیّتیصخش  انوكت  نأ  نم   ، نیتاتفلل هّانمتأ  تنك  ام  ىلإ 
نم ةغیص  ّيأ  عم  ّفیكتلا  ىلإ  نایعست  الف   ، امھیتایح روحم  ّالكشت 
ياتنبا أشنت  نأ  يف  اًقلطم  بغرأ  مل  ميدقلا : ّيوبألا  ماظنلا  َغیص 

مل  . لزنملا ةلئاعلا  ُّبر  لخدي  امدنع  أدبت  ةایحلا  ّنأ  داقتعالا  ىلع 
. ديدجلا ماظنلا  عم  ّفیكتلا  وھ  هیلع  تاب   . دلاولا رظتنن  دعن 
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ٌناكم  ، ةنيدملا طسو  لامش   ، وغاكیش يف   Clybourn عراش يف 
انأ يلو   ، نَیلماعلا نيَدلاولل  اًصّیصخ  ئشنأ  ّهنأك   ، بيرغو عئار 
ّلك يوحي   ، زایتماب ّيجذومنأ  ّيكریمأ  ّقوست  زكرم  ّصاخ : لكشب 
ةفاضإ  ، ّةیلدیصو  BabyGap, Best Buy, Gymboree لاحم ءيش :

ّيأل ةّحلملا  تاجاحلا  نّمؤت   ، ةریغصو ةریبك   ، ةّدع ّلاحم  ىلإ 
وداكوفأ ةرمث  وأ   ، ضیحارملا فیظنتل  ًةادأ  تناك  ءاوس   ، كلھتسم

Container رجتملا دوجو  ناكو   . لافطألل ةحابس  ةّعبق  وأ   ، ةجضان
لّھسي روكذملا  زكرملا  برق  يكیسكملا   Chipotle معطملاو  ،Store

، يناكمإ يف  ناك  دقف   . يل اًّرقم  ناكملا  كلذ  ربتعأ  تنك   . اًضيأ رومألا 
ىلإ اًعيرس  هّجوتلاو  يترّایس  فاقيإ   ، طقف ةقیقد  نّیتس  لالخو 

، وتيروب ةبجو  ءارش  ّمث   ، ةجاحلا يضتقت  امك   ، ةثالث وأ  نّیلحم 
تارايزلا كلت  يف  ُتعرب  ّينأ  عقاولاو   . يترّایس ىلإ  ةدوعلاو 

ّةيدھ وأ  ّيتلفطل  براوج  يرتشأل   ، ءادغلا ةحارتسا  لالخ  ةفطاخلا 
بلع وأ   ، تبسلا موي  هدالیم  دیعب  لفتحي  ةسماخلا  يف  ٍلفطل 

. ةریبك تّایّمكب  حاّفتلا  توبموكو  ریصع 
نم ةسداسلاو  ةثلاثلا  يف  كاذنآ  اتحبصأ  دق  ایلامو  اشاس  تناك 

ةقاطلا تناك   . ةعرسب ناومنت  ناّتیكذ  ناتسكاشم  ناتاتف   . رمعلا
َرثكأ ّقوستلا  زكرم  لعج  ام  اذھو   ، ينقھرت اھب  ناّعتمتت  يتلا 
يف ةنوكرملا  يترّایس  يف  اھیف  سلجأ  تنك  تاقوأ  ّترم   . ّةیبذاج
يف  . ويدارلا ىلإ  عمتسأ  انأو  يدحو  ةعيرس  ًةبجو  لوانتأو   ، بأرملا
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يف ّركفأ  امدنع  اضرلاو  حایترالاب  روعش  ينرمغي  ناك   ، هذھك تاظحل 
ام اذھو   . لافطألا عم  ةایحلا  ّةیعون  يھ  كلت   . هزاجنإ نم  تّنكمت  ام 
تنك  ، حاّفتلا توبموك  ُتيرتشا  نایحألا : ضعب  يف  اًزاجنإ  ودبي  دق 

. ةایحلا دیق  يف  ّلكلا  ناكو   ، ةعيرس ةبجو  لوانتأ 
ةبطاخم يف  ةبغرلا  يّنكلمتت  تناك  ام  ًابلاغ   ، تاظحللا كلت  يف 
ظحالي لھ   ، رومألا ریبدت  نم  ّنكمتأ  فیك  اورظنا  دوجوم : ریغ  ٍروھمج 

؟ هب موقأ  ام  يف  حجنأ  فیك  عیمجلا 
نم اًجيزم  ؛  يرمع نم  نیعبرألا  يف  هیلع  ُتحبصأ  ام  اذھ 

، نایحألا ضعب  يف   . روم رلیت  يرام  ّةیصخشو  رفیلك  نوج  ّةیصخش 
عون ىلإ  تّلصوت  ُتنك   . كلذ زاجنإ  نم  يّنكمتل  يسفن  ِئّنھأ  تنك 
يف لمعلا  ّنأ  ّنیبت   . رھاظلا يف  لقألا  يف   ، نزاوتلا نم 

، اضرلاب ينرعشيو   ، ينزّفحي ذإ   ، ينبساني ناك  ىفشتسملا 
ةيؤرل تشِھُد  يّننأ  عقاولاو   . اھب نمؤأ  يتلا  راكفألا  عم  ىشامتيو 
فالآ ةعست  ّمضي  ّيعماج  ّّيبط  ٍزكرم   ، ةمرتحم ةریبك  ةسّسؤم 
ةروصب هترادإ  ّىلوتي  ؛  ّيدیلقت بولسأب  لمعي   ، ّفظوم ةئمسمخو 

اوقب مّھنكل   ، تاسارد اوعضوو  ثاحبأب  اوماق  نّویميداكأ  ّةیساسأ 
ال مّھنأ  ةجرد  ىلإ   ، فیخم مھب  طیحملا  ّيحلا  ّنأ  نودقتعي  اًمومع 
ناك  ، ّيلإ ةبسنلاب   . ةعماجلا مرح  جراخ  عراش  روبع  ىلع  نوؤرجي 
نم ينعزتني  يذلا  ببسلاو   ، ةریبك ةسامح  َردصم  فوخلا  اذھ 

. حابص ّلك  يشارف 
كلت عم  بنج  ىلإ  ًابنج  شیعأ  يتایح  مّايأ  ّةیبلاغ  ُتیضمأ 
يتلا ةعرابلا  بیلاسألاو   ، ّيحلا يف  ضیبلا  ّرتوت  ظحالأ  ؛  زجاوحلا
اھیلإ نوأجلي  عون –  ّيأ  نم  ذوفنب –  نوّعتمتي  نيذلا  صاخشألا  ناك 
يف ّةيرث  تاعّمجت  نوّلكشيو   ، هیف شیعأ  يذلا  ّيحلا  نم  داعتبالل 
ةلازإ يل  حیتي  نآلا  يلمع  ناك   . ّيحلا نم  اًدعب  دادزت  تناك  عقاوم 
ىلع سانلا  عیجشت  قيرط  نم   ، عیطتسأ ثیح  زجاوحلا  كلت 
ديدجلا يريدم  ناك   . ّةیساسأ ةروصب   ، اًضعب مھضعب  ىلإ  ّفرعتلا 
عضول ّةّيرحلا  لماك  ينحنمو   ، ىعسملا اذھ  يف  ةّدشب  ينمعدي 

ىفشتسملا نیب  ةقالعلا  رصاوأ  دیطوتلو   ، ّصاخلا يجمانرب 
، دحاو دِعاسم  عم  لمعلا  ُتأدب   . هل رواجملا  ّّيلحملا  عمتجملاو 
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تّمظن  . اًصخش نيرشعو  نینثا  ّمضي  اًقيرف  ُتّسأرت   ، اًقحال يّننكل 
جورخلا ىلع  ءانمألاو  ىفشتسملا  يّفظوم  اھیف  تعّجش  جمارب 
عمتجملا زكارم  ةرايزو   ، ّيبونجلا بناجلا  يف  ةطیحملا  ءایحألا  ىلإ 
نيدشرمو نیفرشم  اوحبصیل  دوقع  عیقوتو   ، هسرادمو ّّيلحملا 

دایتراب مھتعنقأ  لب   ، ّةیملعلا تازاجنإلا  تاقباسم  يف  اًمّاكحو 
اوبقاریل ءایحألا  كلت  نّاكس  نم  ًالافطأ  انرضحأ   . كانھ معاطملا 

هلالخ نم  ديزن  اًجمانرب  انّمظنو   ، مھلمع ءانثأ  ىفشتسملا  يّفظوم 
امك  ، ىفشتسملا يف  لمعلل  نوّعوطتي  نيذلا  ّيحلا  ناكس  ددع 
ّيحلا بّالط  عیجشتل   ، ّبطلا ّةّیلك  لالخ  نم   ، ّةیفیص تارود  انّمظن 
ماظن ّنأ  ُتكردأ  نأ  دعبو   . ةنھمك ّبطلا  يف  ریكفتلا  ىلع 
يتلا تاسّسؤملا  تامدخ  نم  دیفتسي  نأ  نكمي  ىفشتسملا 

، ةددحم لامعأ  ذیفنت  لجأ  نم  تّایلقألا  نم  دارفأ  وأ  ءاسن  اھريدت 
Office of لامعألا » عيونت  بتكم   » ءاشنإ يف  اًضيأ  ُتدعاس 

.Business Diversity
ىلإ ةّسام  ةجاحب  مھ  نيذلا  صاخشألا  ّةیضق  كانھ  تناك   ، اًریخأ
نویلم نم  رثكأ  ّمضي  ّيبونجلا  بناجلا  ناك  دقف   . ّةیّحصلا ةياعرلا 
ةياعرلا نوّرفوي  نيذلا  صاخشألا  يف  اًصقن  يناعيو   ، ةمسن
نیباصملا نّاكسلا  نم  ةعفترملا  ةبسنلا  نع  ًالضف   ، ّةیّحصلا
يّركسلاو وبرلاك   ، ةداع ءارقفلا  اھب  ىلتبُي  يتلا  ةنمزملا  ضارمألاب 

نم ریبكلا  ددعلا  ىلإ  رظنلا  يفو   . بلقلا ضارمأو  طغضلا  عافتراو 
نودمتعي نيذلا  نيرخآلا  ىلإو   ، ٌنیمأت مھيدل  سیل  نيذلا  صاخشألا 

يف ةریبك  ٍدادعأب  نوعّمجتي  ىضرملا  ناك   ،Medicaid جمانرب ىلع 
ىلع لوصحلا  نولواحي   ، ةعماجلا ىفشتسم  يف  فاعسإلا  ةفرغ 
ًاّيرورض تاب  جالع  ىلع  وأ   ، فاعسإلاب هل  ةقالع  ال  ّينیتور  جالع 
تناك  . ّةیئاقو ّةیّحص  ةياعرب  ةليوط  ةّدم  ذنم  اوظحي  مل  مّھنأل 

، ةمزاللا تاءافكلا  اھل  ّرفوتت  الو   ، ةفِلكمو  ، نایعلل ًةحضاو  ةلكشملا 
ةفرغ تارايز  حلفت  مل   . رمألا هینعي  نم  ّلك  ىلإ  ةبسنلاب  ةقلقمو 

. ناك ّيأل   ، ًاليوط اًدمأ  ّيّحصلا  فرظلا  نیسحت  يف  اًریثك  فاعسإلا 
ىلإ  ، انأدب  . لغاشلا يلغش  ةلكشملا  هذھ  ّلح  ةلواحم  تحبصأو 
نم اًمومع  اوناك  مھبيردتو –  صاخشأ  فیظوت   ، ىرخأ تاءارجإ  بناج 
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يف لمعلل  ةدعاسملا –  يف  نوبغري  ءافطل  اًصاخشأ   ، ّيحلا نّاكس 
، فاعسإلا ةفرغ  يف  مھوسلاجیل  يأ   ، ىضرملا معد  لاجم 

زكارملا يف  جالعلا  ةعباتمل  دیعاوم  ىلع  لوصحلا  يف  مھودعاسيو 
هّجوتلا مھیلع  يغبني  نيأ  ىلإ  مھل  اوحرشیلو   ، ّةّیلحملا ّةیّحصلا 

. ةلوبقم ةفلكب  ةمظتنمو  ةقئال  ّةیّحص  ةياعر  ىلع  لوصحلل 
ال يك  رذحلا  مازتلا  ّيلع  ّنیعت   ، نكل  . ًايزجمو اًعتمم  يلمع  ناك 

انرارق ىدأ  دقف   . نیتاتفلل كلذب  ٌةنيدم  يّننأب  ُترعش   . ينفزنتسي
يأ يغبني –  امك  اھّروطت  عباتت  نأب  ّةینھملا  كاراب  ةایحل  حامسلا 
يلعج ىلإ  اھقیقحت –  ىلإ  يعسلاو  همالحأ  غوصل  ّةّيرحلا  هحنم 
يعافدنا  ، دمع نعو   ، ام اًعون  تلَّلق   . لمعلا يف  يدوھج  رصتخأ 

. اًمُدُق ّيضُملا  نم  ًالدب  يسفن  مجلأ  ترصف   ، يحومط قیقحت  ىلإ 
نكأ مل  يّننأ  لوقلا  هنكمي  ناك  يب  نیطیحملا  نم  اًدحأ  ّنأ  دقتعأ  ال 
ناك ام  ّلك  يعأ  اًمئاد  تنك  يّننكل   ، ماري ام  ىلع  يلمعب  موقأ 
ترتخا ةطیسب  تاعورشم  كانھ  تناك   . لعفأ ملو  هتعباتم  يننكمي 
يتردقم يف  ناك  بابش  نوّفظوم  كانھ  ناكو   . اھیف كراشأ  ّالأ 

اًمئاد ّددرتي  ام  عمسي  عیمجلا  ّنأ  ّدب  ال   . لضفأ ةقيرطب  مھداشرإ 
كلت  . ةلماع اًّمأ  ةأرملا  نوكت  امدنع   ، لصحت يتلا  تايوستلا  لوح 
يذلا عونلا  نم  اًقباس  ُتنك  اذإو   . اھب ُتمق  يتلا  تايوستلا  يھ 
ةصيرح  ، اًرذح رثكأ  كاذنآ  ُتودغ  دقف   ، ةّمھم ءادأ  ىلإ  ًاّیلك  عفدني 
ةیفاكلا ةقاطلاب  ظافتحالا  ّيلع  ّنأ  كردأ  تنك  يّننأل  يتقو  ىلع 

. ّةیلئاعلا يتایحل 
ّةیعیبط ةایح  نیمأت  يف   ، اًساسأ  ، صّخلتت يفادھأ  تناك 
فادھأ نمض  انوكي  نأ  نكمي  ال  نیفدھلا  نيذھ  ّنأل   ، ّةرقتسمو

ناك  . هّلبقتنو عقاولا  اذھ  مّھفتن  انتب  ثیحب  انجضن  دق  ّانك   . كاراب
يف بغرأ  ُتنك  . Yang ـ   لا ّلثمي  رخآلاو   ،Yin ـ   لا ّلثمي  اندحأ 
هناكمإ يف  ناك   . كلذ يف  بغري  نكي  مل  امنیب   ، ماظنلاو نیتورلا 
يذلا تقولا  يف   . براقلا ىلإ  ةجاحب  تنكو   ، طیحملا طسو  شیعلا 
ىلع سلجي  ؛  ریبك عقو  هروضحل  ناك   ، لزنملا يف  هیضمي  ناك 

، مونلا لبق  رتوب  يراھ  باتك  امھل  أرقيو   ، نیتاتفلا بعالیل  ضرألا 
ّهبحب انّركذي  ناك   ، كلذب  . ينقناعيو اھيورأ  يتلا  فَرُطلا  ىلع  كحضيو 

٢٣٥ www.jadidpdf.com



زواجت لواحن  ّانك   . رثكأ وأ  عوبسأ  فصن  اًدّدجم  يفتخي  نأ  لبق   ، هتابثو
لوانتن ةنكمملا : قئارطلا  لضفأب  هلامعأ  لودج  نع  ةمجانلا  تارغثلا 
دھاشي نأب  ًانایحأ )  ) ينيراجي ناك   . ءاقدصألاب يقتلنو   ، اًعم تابجولا 

هعم دھاشأ  نأب  ًانایحأ )  ) هيراجأ تنكو   ،Sex and the City يعم
ينِضري مل   . هلمع نم  اًءزج  ناك  هبایغ  ّنأب  يسفن  ُتعنقأ  . Soprano

كلذ عم  عارصلا  نع  تّفقوت   ، بلاغلا يف   ، يّننكل  ، عبطلاب كلذ 
ّلكب  ، دیعب قدنف  ةفرغ  يف  هموي  ءاھنإ  كاراب  ناكمإ  يف  ناك   . عقاولا

، ةیمانتملا ّةیسایسلا  كراعملا  عاونأ  ّىتش  مغر  ىلع   ، ءانھ
نم شیعأ  تنك   ، لباقملا يف   . ّلح اھل  دجوي  مل  يتلا  تالكشملاو 

لامتكالاب روعشلا  لجأ  نم  ؛  ةيامحو ٍءفد  نم  تیبلا  هّلثمي  ام  لجأ 
امھيريرس يف  ایلامو  اشاس  نوكت  امدنع   ، ةلیل ّلك  ينرواسي  يذلا 

. خبطملا نم  عَمسُت  نوحصلا  ةيّالج  ةمھمھو   ، مونلا يف  نیتقراغ 
بایغ تارتف  عم  ّفیكتلا  ىوس  رایخ  يمامأ  نكي  مل   ، لاح ّيأ  يف 

، ّيدایتعالا هلمع  ىلإ  ةفاضإف   . ءاھتنالا دراو  يف  نكت  مل  اّھنأل   ، كاراب
يف دعقمب  زوفلا  لجأ  نم  ّةرملا  هذھ  نكلو   ، ةلمح میظنت  ًةیناث  أدب 

ماعلا 2004. فيرخ  تاباختنا  لبق  كلذو   ، ّيكریمألا خویشلا  سلجم 
ّىدأ دقف   . ءطبب ىمانتي  دلیفغنيربس  يف  قلقلاب  هروعش  أدب 

، طابحإلاب هراعشإ  ىلإ  ةيالولا  ةموكح  لمعل  برطضملا  ُعاقيإلا 
، لضفأو رثكأ  تازاجنإ  قیقحت  هعسو  يف  ّنأب  ةعانق  هيدل  تّنوكتو 

ينعفدت ةریثك  ًابابسأ  ّيدل  ّنأ  كردي  ناك  ّهنأ  امبو   . نطنشاو يف 
يّننأ امبو   ، ّيكریمألا خویشلا  سلجمل  حّشرتلا  ةركف  ةضراعم  ىلإ 
يف اندقع   ، اھميدقت هنكمي  ّةداضم  ًةّجح  هيدل  ّنأ  فرعأ  تنك 

انئاقدصأ ضعب  ّمضي   ، ّيمسر ریغ  اًعامتجا  ماعلا 2002  فصتنم 
ِلمأ ىلع   ، تيراج يریلاف  ةدئام  ىلإ  هلالخ  انسلج   ، نیبرقملا

. نيرخآلا ءارآ  جازمتساو   ، ٍةحارصب عوضوملا  ةجلاعم 
يف انلزنم  نم  اًریثك  دعبي  ٍلاع ال  ىًنبم  يف  نكست  يریلاف  تناك 
اھثاثأو ضِیب  اھناردج   ، ّةيرصعو ةفیظن  اھتّقش  تناكو   . كراب دياھ 

يف  . ةّقلأتملا اھناولأب  ةقّسنملا  دیكروألا  راھزأ  اھیف  تّعزوت   ، ضیبأ
ةكرشل ّيذیفنتلا  ريدملل  ًابئان  لمعت  يریلاف  تناك   ، ةرتفلا كلت 
ةعماج يف  ّيّحصلا  زكرملا  ءانمأ  دحأ  بصنم  لغشتو   ، ّةيراقع
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عم ُتلمع  امدنع   ، يدوھج يف  ينتدناس  دق  تناكو   . وغاكیش
لجأ نم  تاّعربتلا  عمج  يف  ينتدعاسو   ،Public Allies ةّمظنم
ّيأ زيزعتل  ةعساولا  اھفراعم  ةكبش  ًةّدنجم   ، ةریثكلا كاراب  تالمح 

، دودولاو ةمیكحلا  اھتاّفرصت  ببسبو   ، كلذل  . هب موقن  ىعسم 
ٍعباطب انتقادص  تمّستا   . انتایح يف  اًتفال  اًعقوم  يریلاف  تلغش 
بسحبو  . كاراب ةقيدصو  يتقيدص  تناك   . نآ يف  ّينھمو  ّيصخش 
ةعومجم ةقادصب  معنأ  تنك   . نیجوز ةایح  يف  ردان  رمأ  اذھ   ، يتربخ
لیلقلا غارفلا  تقو  يضمي  كاراب  ناكو   ، تّایكیمانيدلا تاھّمألا  نم 

. هئاقدصأ نم  ةعومجم  عم  ّةلسلا  ةرك  بعل  يف   ، هل ىّقبتي  يذلا 
ءاقدصأ مھلافطأ  ناك   ، تاجوزو اًجاوزأ   ، نوعئار ءاقدصأ  انيدل  ناك 

تناك يریلاف  ّنكل   . اھعم تازاجإلا  ءاضق  ّبحن  ّانك  تالئاع   ، انیتنبال
يف اندعاست   ، ةدح ىلع  ّانم  ّلكل  ةریبك  تخأ  ةباثمب  يھ   . ةفلتخم

. اھھجاون يتلا  تالضعملل  مییقت  ءارجإو   ، ةھرب انفطاوع  لھاجت 
انیمحت تناك  امك   ، حوضوب انفادھأ  مھفتو   ، حوضوب انمھفت  تناك 

. انیلك
ةعنتقم نكت  مل  اّھنأ   ، عامتجالا موي  لبق   ، يل ّترسأ  دق  تناكو 

ىلإ تھَّجوت   ، يلاتلاب  . ّيكریمألا خویشلا  سلجمل  كاراب  حّشرتب 
ةّجح يتبعج  يف  ّنأب  ةعانق  ىلع  انأو  حابصلا  كلذ  يف  اھلزنم 

. ةلماكتم
. إطخ ىلع  تنك  يّننكل 

خویشلا سلجم  ىلإ  قابسلا  ّنأ   ، مویلا كلذ  يف   ، كاراب انل  حرش 
ّنأب رعشي  ّهنأ  لاق   . ةديرف ًةصرف  هیلإ  ةبسنلاب  ّلكشي  ّيكریمألا 
رتیب  ، كاذنآ بصنملا  لغاش  ناك  دقف  ؛  ّةیقیقح ًاظوظح  هيدل 
ةبسن اھیف  دادزت  ةيالو  يف  ًاظفاحم  ًاّيروھمج  ناك  يذلا  دلاریجزتیف 

ناك  . هبزح معد  ىلع  ظافحلا  يف  تالكشم  هجاويو   ، نّییطارقميدلا
ام  ، ّةیّلوألا تاباختنالا  يف  ةّدع  نیحشرم  كراشي  نأ  حّجرملا  نم 

تاوصألا نم  ددع  ىلع  لوصحلا  كاراب  ىلع  ّبترتي  ناك  ّهنأ  ينعي 
بزحلا حیشرتب  زوفي  يكل   ، نورخآلا هیلع  لصحي  ام  قوفي 

ىلإ جاتحن  نل  اّننأ  يل  ّدكأ   ، ليومتلاب ّقلعتي  ام  يفو   . ّيطارقميدلا
فیلاكت رمأ  ربدتنس  فیك  هتلأس  امدنعو   . ّةصاخلا انلاومأ  ىلإ  ءوجللا 
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نطنشاو يف  ٍدحاو   ، نیلزنم ىلع  قفننس  ّانك  اذإ  ةشیعملا 
فوسو  ، رخآ ًاباتك  ّفلؤأ  فوس  : » باجأ  ، وغاكیش يف  رخآو  ةمصاعلا 

«. لاملا انل  نّمؤي  اًحجان  ًاباتك  نوكي 
، يفراعم نیب   ، دیحولا صخشلا  كاراب  ناك   . هُتاملك ينتكحضأ 

دقتعي يذلا  دیحولا  صخشلا   ، ناميإلا نم  عونلا  اذھب  ّعتمتي  يذلا 
هبشي ّهنأ  لوقلاب  هحزامأ  تنك   . ةلكشم ّيأ  ّلح  باتك  ناكمإ  يف  ّنأ 
بابسأ ضياق  يذلا  ءایلوصافلا » قاسو  كاج   » ةصق يف  ّيبصلا 
بوبحلا ّنأ  يف  اًقثاو   ، ءایلوصافلا بوبح  نم  ٍةنفحب  هتلئاع  قزر 

. كلت هتقث  ٌدحأ  هكراشي  مل  ول  ّىتح   ، ام اًئیش  جتنُت  فوس 
ىلإ اًمیلس  كاراب  قطنم  ادب   ، اّھلك ىرخألا  تاھبجلا  دیعص  ىلع 

اھريدقتب زوفي  ّهنأ  ُتكردأو   ، هثيدح ءانثأ  يریلاف  َهجو  ُتبقار   . ریبك ّدح 
: ةرابعب أدبي  هیلع  هانحرط  ٍلاؤس  ّلك  ىلع  َّدرلا  هيدل  ّنأو   ، ةعرسب
ام يف  اًمیلس  اًقطنم  ةّمث  ّنأ  ملعأ  تنك  ؟ .» ... نأشب اذام  نكلو  »

ّةیفاضإلا تاعاسلا  باسح  يف  ةبغرلا  عراصأ  انأو  ّىتح   ، هلوقي
حبش نع  كیھان   ، ةظحللا كلت  ذنم  ّانع  اًدیعب  اھیضمیس  يتلا 
اًرارم انشقانت  اّننأ  مغر  ىلعو   . ةمصاعلا نطنشاو  ىلإ  لاقتنالا 
ّبحأ تنك   ، ّةیلئاعلا انتایح  ىلع  ّيسایسلا  هلمع  ءبع  نأشب 
همامتھا ّعزوت  ذإ   ، نیتلئاع نع  ًالوؤسم  ًالجر  ناك   . هیف قثأو  كاراب 

، ّيبونجلا بناجلا  يف  ّيباختنالا  هروھمج  نیبو   ، نیتاتفلاو انأ  ينیب 
اذإ فلتخیس  اذام   ، اًذإ  . ًابيرقت ٍصخش  فلأ  يتئم  هددع  غلبي  يذلاو 
مل اًضيأ  يّننكل   ، رارق ذاّختا  عطتسأ  مل  ؟  يونیلإ ةيالو  هب  ينتكراش 
دقف  . هملح قیقحت  ِهجو  يف  فوقولا  ىلع  يسفن  لمح  عطتسأ 

. ديزملا قیقحتب  اًمئاد  هودحي  لمألا  ناك 
ريدملا نوكت  نأ  ىلع  يریلاف  تقفاو   . قاّفتا ىلإ  كاذموي  انّلصوت 

. ّيكریمألا خویشلا  سلجم  تاباختنا  يف  كاراب  ةلمحل  ّيلاملا 

. دھجلا اذھل  لاملاو  تقولا  ميدقت  ىلع  ءاقدصألا  نم  ٌددع  قفاوو 
ٍتوصب هُتّررك   ، ّمھمو حضاو  ٍريذحت  عم  نكلو   ، ّهلك كلذ  ىلع  ُتقفاو 
بحسني فوسف   ، تاباختنالا رسخ  اذإ  : » عیمجلا هعمسیل  عفترم 

مل اذإ   . اًفلتخم ًالمع  هسفنل  دجيو   ، هتّمرب ّيسایسلا  لاجملا  نم 
«. ةياھنلا نوكت  فوسف   ، تاباختنالا موي  ماري  ام  ىلع  رومألا  رست 
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. ًالعفو ًةقیقح   ، ةياھنلا يھ  كلت  نوكتس 
ّررق  ، ًّالوأ  . هل ّظحلا  مستبا  نأ  وھ  كلذ  دعب  كاراب  عم  لصح  ام  ّنكل 

ةحاسلا ىلخأ  كلذبو   ، هباختنا ةداعإل  حّشرتلا  مدع  دلاریجزتیف  رتیب 
دعب  . يجوز لثم   ، ًاّیبسن  ، ددجلا نیتآللو  موصخلا  نم  ةعومجمل 
يذلا ّيطارقميدلا  حّشرملا  قرغ   ، ثادحألل بيرغ  ٍعباتت  يفو   ، كلذ
ةّجل يف   ، يلاتلا ّيروھمجلا  حّشرملاو   ، ّةیّلوألا تاباختنالا  رّدصتي 

، كاراب ةھجاوم  يف  َقبي  مل   . نیَتقباسلا امھیَتجوزب  ّقلعتت  حئاضف 
. دحاو ّيروھمج  سفانم   ، تاباختنالا نم  بسحف  ةلیلق  ٍرھشأ  لبق 
نم ریثكلا  ّملعت  دقف   . ةحجان ًةلمح  رادأ  كاراب  ّنأ  يف  ّكش  نم  ام 
يف هموصخ  نم  ٍةعبس  ىلع  زاف   . لشافلا قباسلا  هحّشرت 

. هحّشرتل ةمزاللا  تاوصألا  فصن  نم  رثكأ  لانو   ، ّةیّلوألا تاباختنالا 
، نیلمتحملا نیبخانلا  عم  هلعافتو   ، ةيالولا ءاحنأ  يف  هرفس  لالخو 
ًاّیكذ ًالجر   ، اًرحاسو اًحرم  ؛  لزنملا يف  هفرعأ  يذلا  هسفن  لجرلا  ادب 

ةلئسألا نع  باھسإب  ةّلصفملا  هتاباجإ  تناك   . َهتّدع ءيش  ّلكل  ّدعأ 
، ّةيدلبلا راد  يف  ّظن  تمِ يتلا  تايدتنملا  يف  هیلع  تحرُط  يتلا 

ّقحتسي ّهنأ  ّدكؤت   ، ةلمحلا لوح  تراد  يتلا  تاشقانملا  ءانثأو 
دوھجلا ةمیق  نم  صاقتنالا  نود  نمو   . خویشلا سلجم  ىلإ  لوصولا 
ةّدبعم يكریمألا  خویشلا  سلجم  ىلإ  كاراب  برد  تدب   ، تلِذُب يتلا 

. دیعسلا ّظحلاب 
يف باطخ  ءاقلإ  ىلإ  يریك  نوج  هوعدي  نأ  لبق  كلذ  ّلك  لصح 
يف دقُع  يذلاو  ماعلا 2004،   ، ّيطارقميدلا بزحلل  ّينطولا  رمتؤملا 
ةيالو نع  خویشلا  سلجم  يف  اًوضع  كاذنآ  يریك  ناك   . نطسوب
ةسائر ىلع  شوب  ویلبد  جروج  عم  سفانتي  ناكو   ، ستسوشتاسام

. ّةيروھمجلا
؛ اًمامت اًرومغم  ًاناسنإ  يجوز  ناك   ، ثادحألا كلت  ّمضخ  يف 
ديزي روھمج  ةھجاوم  يف  فقو  نأ  هل  قبسي  مل   ، اًعضاوتم اًّعرشم 
يف نوعّمجتي  فوس  صخش  فلأ  رشع  ةسمخ  ىلع  هددع 
روھظلا وأ   ، ّيلآلا نّقلملا  مادختسا  هل  قبس  دق  نكي  مل   . نطسوب
دوسأ ًالجر   ، ًائدتبم ناك   . ةورذلا ةرتف  يف  ّيح  ّينويزفلت  لاسرإ  يف 
مھبم ناكم  نم  ًةتغب  رھظي   ، ًاّیخيرات ضیبلا  ىلع  ركح  وھ  لاجم  يف 
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ىدل ًالوبق  ىقلي  نأب  لمأيو  ةّریحملا  هّتیفلخو  بيرغلا  همساب 
باطخ ءاقلإل  امابوأ  كاراب  رایتخا  ناك   . ّيداعلا ّيطارقميدلا  ناسنإلا 

ام يف  ةكبشلا  داّقن  فرتعا  امك   ، نیيالملا هدادعت  غلبي  روھمج  مامأ 
. ةرطخ ًةرماقم   ، دعب

َقِلُخ ّهنأ   ، رشابملا ریغ  بيرغلا  هبولسأ  يف   ، كاراب ادب   ، كلذ عم 
، بثك نم   ، اًقباس تظحال  يّننأل  كلذ  تفرع   . ةظحللا هذھ  لثمل 
وھو  ، تاونس لاوط   ، هبقارأ تنك   . رارمتساب اًّدقوتم  هلقع  ّلظي  فیك 
هل مّدقي  امدنع  ةسامحلاب  رعشيو   ، راكفألاو فحصلاو  بتكلا  مھتلي 

. اھنم ّةرذ  ّلك  نزتخي  ناكو   ، ةمولعم وأ  ةديدج  ٍةربخ  ىندأ  صخش 
تناك  . ةطیسب تسیل  يھو   ، ٍةيؤرل سِّسؤي  ناك  ّهنأ  كاذنآ  تكردأ 
انتایح يف  هل  ٍعقوم  صیصخت  ّيلع  بّجوت  ٍرمأ  ّلوأ  ةيؤرلا  كلت 
كلت تناك   . كلذ يف  ًةبغار  نكأ  مل  نإو  هعم  شياعتلاو   ، ةكرتشملا
اًءزج اًضيأ  تناك  اّھنكل   ، ریبك ّدح  ىلإ  يبضغ  ریثتست  ًانایحأ  ةيؤرلا 
نم لمعي  اِنفراعت  ذنم  ناك  دقف   . هنم ّلصنتلا  عیطتسأ  ، ال  كاراب نم 

روھمجلا ديدع  ناك  اّمبر   ، ةظحللا كلت  يف   . ّةيورو ٍءودھب   ، اھلجأ
ّهنأب نمؤي  ناك  يذلا  فدھلا  عم   ، اًریخأ  ، ىشامتي هھجاویس  يذلا 
ىوس هیلع  بّجوتي  نكي  مل   . ءادنلا كلذل  اًزھاج  ناك   . هقیقحت هنكمي 

. مالكلا
ویلوي / زومت نم  نيرشعلاو  عباسلا  يف  ةلیللا –  كلت  باقعأ  يف 

،« لعفلاب عئار  باطخ  : » يھ اھّددرأ  ّكفنأ  يتلا ال  ُةرابعلا  تَدغ   ،2004
اھّددرأ ام  ًابلاغ  تنكو   ، كارابو انأ  اھیلع  كحضن  ٍةفرطب  َهبشأ  تناك 

. مكھتلا نم  ٍءيشب 
ترفاسو  ، لزنملا يف  يتدلاو  عم  كاذموي  نیَتلفطلا  تكرت 

يف ُتفقو   . باطخلا ءاقلإ  موي  هعم  نوكأ  يك  نطسوب  ىلإ  ةرئاطلاب 
يلتعي كاراب  ناك  امنیب   ، رمتؤملا هیف  دِقُع  يذلا  زكرملا  سیلاوك 
رعشي ناك   . نیيالملا راظنأو  حرسملا  ءاوضأ  جھو  هجاويو  ّةصنملا 

ّالأ ىلع  نیَمزاع  ّانك  اّننأ  مغر  ىلع   ، انأ كلذكو   ، ّرتوتلا نم  ٍءيشب 
عم لماعتلا  يف  كاراب  بولسأ  ناك  كلذ  ّنأ  عقاولاو   . انّرتوت رِھظُن 

ىضمأ ناك   . اًءودھ رثكأ  ادب   ، طوغضلا تّدتشا  اّملك  ناك   . رومألا
لالخ  ، اھليدعت يفو   ، هتاظوحلم ةباتك  يف  نیقباسلا  نیَعوبسألا 
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ظفح  . يونیلإ يف  ةيالولا  سلجم  تاسلج  نیب  ةلصافلا  تارتفلا 
ناك هنأ  ةجرد  ىلإ   ، ةيانعب هیلع  ّبردتو   ، بلق رھظ  نع  هباطخ 
هنوخت نأ  نم  ةیشخلا  الول   ، ّيلآلا نّقلملا  نع  ءانغتسالا  عیطتسي 

. لصحي مل  كلذ  ّنكل   . اًفلس هّدعأ  ام  ّلك  نم  هنھذ  ولخيو  هباصعأ 
مستبا مث   ، ّةینويزفلتلا ريوصتلا  ةزھجأ  ىلإو  هروھمج  ىلإ  كاراب  رظن 
. عاقيإو ةسالسب  ثّدحتي   ، هلخاد يف  اًّكرحم  قلطُي  نمك   ، أدبو
هَسفن اھلالخ  مَّدق   ، ةقیقد ةرشع  عبس  ةلیللا  كلت  هباطخ  َماد 
يتلا هتّدجو   ، نوتاب شیج  يف  ًاّيدنج  ناك  يذلا  هّدج   ، هلوصأ حَّضوو 
ىعري وھو  أشن  يذلا  هدلاوو   ، برحلا لالخ  عیمجت  ّطخ  ىلع  تلمع 

، هيدلاو تطبر  يتلا  ّةيدایتعالا  ریغ  ّبحلا  ةقالعو   ، اینیك يف  زعاملا 
دلوي مل  يذلا  امھنبال  نّمؤي  نأ  دیجلا  میلعتلا  نكمي  امب  امھناميإو 
ّةيّدج ّلكب   ، هسفن مَّدق   . ةذفان تّایصخش  عم  تاقالعب  ًاطبترم  وأ  ًاّيرث 

. ّةیكریمألا ةياكحلل  قیقد  دیسجتك  لب   ، بيرغ ٍناسنإك  ال  ؛  ةراھمو
نیب  ، ةطاسب ّلكب   ، مَّسَقُي نأ  اًدلب  نكمي  ال  ّهنأب  نيرضاحلا  رَّكذ 
ةياعر نومزلمو   ، ةكرتشم ّةیناسنإب  نوطبترم  اّننأو   ، قرزألاو رمحألا 
ثّدحتي ناك   . كیكشتلا ىلع  لمألا  بیلغت  ىلإ  اعد   . ّلكك عمتجملا 

. لمألا اذھ  دشني  ّهنأ  ًاّیلعف  ادبو   . ًالمأ ّعِشُيو   ، لمأب
ٍةعاربب تاملكلاب  كاراب  اھیف  بعالت  ةقیقد  ةرشع  عبس  تناك 

. عئارلا قیمعلا  هلؤافت  اھیف  ضرع  ةقیقد  ةرشع  عبس   . ةسالسو
، يریك نوجل  همعد  نع  اھیف  ّربع  ةریخأ  ٍةملكب  هباطخ  متتخا  امدنع 

دارفأ فقو   ، زدراودإ نوج   ، سیئرلا بئان  بصنمل  هعم  حّشرملاو 
حرسملا ُتلخد   . قیفصتلا توص  العو   ، نوردھي مھو  روھمجلا 

، ءاضیب ةلذبو  لاع  بعكب  ًءاذح  لعتنأ  انأو  ةرھابلا  ءاوضألا  َهجاوأل 
يذلا روھمجلا  اًعم  ّيیحنل  ريدتسأ  نأ  لبق  ًةّئنھم  كاراب  ُتقناع 

. هرعاشم تریثتسا 
. ناذآلا ّمصي  توصلاو   ، ةریثم ةعاقلا  يف  ّعشت  يتلا  ةقاطلا  تناك 

ًاناميإ لمحي   ، لقعلا حجار   ، ٌمیقتسم لجر  كاراب  ّنأ  اًّرس  دعي  مل 
مل يّننأ  مغر  ىلع   ، هزاجنإب ةروخف  تنك   . ّةیطارقميدلاب اًقداص 
ام كردأ  تنك   . هتّجوزت يذلا  لجرلا  وھ  كاذ  ناك   . كلذ برغتسأ 
ىلإ يریكفتب  دوعأ  امدنع   . هیلإ تّفرعت  ذُم  تاناكمإ  نم  هب  ّعتمتي 
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ُتأدب يتلا  ةظحللا  تناك  َةظحللا  كلت  ّنأ  ينھذ  ىلإ  ردابتي   ، ءارولا
. هراسم نع  كاراب  عجارت  ناكمإ  ةركف  نع  ّىلختأ   ، ءودھ ّلكب   ، اھیف
ُتدك  . نیتلفطلا ىلعو  ّيلع  اًركح  اًموي  ودغیس  كاراب  ّنأ  ةركف  نعو 
ديرن  ، ديزملا ديرن   ، ديزملا ديرن   . قیفصتلا ضبن  يف  كلذ  عمسأ 

. ديزملا
سيرك ّحرص   . ّولغلاب كاراب  باطخ  ىلع  ّيمالعإلا  لعفلا  ّدر  مّستا 

ّلوأ ّوتلل  تيأر  : » NBC ةانق يف  نیلسارملا  هئالمز  مامأ  زویثام 
ةحفصلا ىلع  ّيسیئرلا  ناونعلا  ناكو  دوسأ .» ّةيروھمج  سیئر 
زواجتي ال   ، يلاتلا مویلا  يف   ، نویبيرت وغاكیش  ةفیحص  نم  ىلوألا 

. نینرلا نع  لّاوجلا  هفتاھ  ّفقوتي  مل  ةرھاظلا .» : » يھ ةدحاو  ًةملك 
ام اوفصوو   ،« ّزیمتم ّيبعش  مجن   » ّهنأب لباكلا  تّاطحم  داّقن  هفصو 
يف تاونس  ِضمُي  مل  كاراب  ّنأك   ،« ةلیلو موي  نیب  حاجن   » ّهنأب ثدح 
قلخ يذلا  وھ  باطخلا  ّنأ  وأ   ، حرسملا ىلع  ةظحللا  كلتل  ریضحتلا 

، ديدج ءيش  َةحتاف  باطخلا  ّلثم   ، كلذ عم   . سكعلا سیلو   ، كاراب
. ّةفاك انترسأ  دارفأ  ىلإ  ةبسنلاب  لب   ، بسحف هیلإ  ةبسنلاب  سیل 

عيرسلا رّایتلا  انفرجو   ، نيرخآلا راظنأ  مامأ  انتایح  تفشكنا  دقف 
. مھتاعقوت هّلكشت  يذلا 

لوانت وھ  هلعف  يناكمإ  يف  ناك  ام  ّلك   . ًاّیلايروس هتّمرب  رمألا  ادب 
. حازملاب لصح  ام 

ىلع لوصحلل   ، عراشلا يف  كاراب  نوفقوي  سانلا  أدب  امدنع 
: لوقأو ّيفتك  ّزھأ  ُتنك   ، لاق امب  مھباجعإ  نع  ریبعتلل  وأ  هعیقوت 
يف معطم  نم  موي  تاذ  انجرخ  امدنعو  لعفلاب .» عئار  باطخ  »

فیصرلا ىلع  رھمجت  سانلا  نم  اًدشح  ّنأ  دجنل   ، وغاكیش
امدنع  ، اًدّدجم ةلمجلا  تّررك  لعفلاب .» عئار  باطخ  : » تلق  ، هراظتناب

، ةّمھم ّةینطو  اياضق  لوح  هيأر  نع  كاراب  نولأسي  نّویفاحصلا  عرش 
امدنعو  ، هلوح نوموحي  نّییسایسلا  نّییجیتارتسالا  رابك  أدب  امدنعو 

لبق ردص  ناك  يذلا   Dreams from My Father هباتك رشن  دیعأ 
اًریخأ هسفنل  دجوو   ، ركذُي اًحاجن  ىقلي  نأ  نود  نم   ، تاونس عست 
. زميات كرويوین  ةفیحص  يف  اًجاور  رثكألا  بتكلا  ةمئاق  يف  ًاناكم 
انلزنم ىلإ   ، اھقارشإو اھطاشن  ّلكب   ، يرفنيو اربوأ  ترضح  امدنع 
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«. لعفلاب عئار  باطخ  : » تلق  ، هعم ةلباقم  ءارجإلو   ، ٍموي ةیضمتل 
يف  . ثادحألا ةبكاوم  عیطتسأ  دعأ  مل  ؟  انل لصحي  ناك  يذلا  ام 
سلجم يف  اًوضع  كاراب  بخُتنا   ، ربمفون / يناثلا نيرشت  رھش 

يف تاوصألا  نم  ةئملا  يف  نیعبس  بسكو   ، ّيكریمألا خویشلا 
ربكأو  ، يونیلإ خيرات  يف  شماھ  ىلعأ  كلذ  َّلثم   . اّھلك ةيالولا  ءاحنأ 

زاف  . ماعلا كلذ  يف  ّيكریمألا  خویشلا  سلجم  تاباختنا  يف  ٍحاجن 
؛ ءاسنو ًالاجر  ؛  نّیینیتاللاو ضیبلاو  دوسلا  فوفص  يف  ةریبك  ٍّةیبلغأب 
ىلإ موي  تاذ  انبھذ   . فايرأو ٍحاوضو  ٍندم  نّاكس  ؛  ءاینغأو ءارقف 
هل نّونمتي  هلوح  سانلا  رھمجتف   ، ةریصق مامجتسا  ةرتف  انوزيرأ 
ّىتحف هترھشل : اًّریحمو  اًقداص  اًرایعم  يل  كلذ  ّلثم   . دیعسلا ّظحلا 

. اًضيأ هنوفرعي  اوراص  ضیبلا  صاخشألا 
ىدل  . هب تكّسمتو  ةداتعملا  يتایح  نم  يل  ىّقبت  امب  تظفتحا 

عم اندوجو  دنعو   . هلاح ىلع  ءيش  ّلك  ّلظ   ، لزنملا يف  اندوجو 
، نیتاتفلا عمو   . هلاح ىلع  ءيش  ّلك  ّلظ   ، انیتلئاع دارفأو  انئاقدصأ 

ىًحنم رومألا  تذخأ  دقف   ، جراخلا يف  اّمأ   . هلاح ىلع  ءيش  ّلك  ّلظ 
ناك  . تقولا لاوط  نطنشاو  ةمصاعلا  ىلإ  رفاسي  كاراب  راص   . اًفلتخم
يف ٍعضاوتم  ىًنبم  يف  ةّقشو   ، خویشلا سلجم  يف  بتكم  هيدل 
اھیف ترثعبت   ، ةریغص ةدحاو  مون  ةفرغ  نم  ةّقش   ، لیھ لوتیباك  ّيح 
نوكي امدنع  هب  ذولي  يذلا  إبخملا  ةباثمب  تناك   ، قاروألاو بتكلا 

مل  ، نیتاتفلا ةبحصب  هروزأ  تنك  ّةرم  ّلك  يفو   . لزنملا نع  اًدیعب 
زجحن ّانك  لب   ، كانھ ةماقإلا  يف  بغرن  اّننأب  رھاظتنل  ّىتح  نكن 

. ةعبرألا نحن  انل  قدنف  يف  ةفرغ 
، ّيضايرلا يدانلا   . وغاكیش يف  ّةيدایتعالا  يتایح  ىلع  تظفاح 
، مدقلا ةرك   ، ةحابسلا سورد   ، ةيّالجلا يف  قابطألا   . لزنملا  ، لمعلا

تراص  . يتعاطتسا ردق  رومألا  رتاوت  ىلع  تظفاح   ، هیلابلا سوردو 
يذلا راقولاب  ّفرصتي  حبصأ   . نطنشاو يف  ةایح  كاراب  ىدل 

، ّریغتأ ملف  انأ  اّمأ   ، خویشلا سلجم  يف  ٍوضع  ُبصنم  هبجوتسي 
بأرم يف  يترّایس  يف  موي  تاذ  تنك   . ّةيدایتعالا يتایح  تعبات 
معطم نم  ًةبجو  لوانتأ   ،Clybourn عراش يف  ّقوستلا  زكرم 
رجتم يف  ةعيرس  ةلوج  دعب  ًالیلق  يسفنب  درفنأو   ،Chipotle

٢٤٣ www.jadidpdf.com



يفتاھ ىلع  لمعلا  يف  يتریتركس  يب  تلّصتا  امدنع   ،BabyGap
. يل ةملاكم  ليوحت  اھناكمإ  يف  ناك  اذإ  اّمع  ينتلأسو   ، لّاوجلا
، اھفرعأ نكأ  مل  نطنشاو  ةمصاعلا  يف  ةّدیس  نم  ةملاكملا  تناك 

تلواح نأ  اھل  قبس  دقو   ، خویشلا سلجم  ءاضعأ  دحأ  ةجوز 
. ةّدع تّارم  يب  لاّصتالا 

«. ةملاكملا يّلوح   ، عبطلاب : » يتریتركسل تلق 
. ًابحرم : » تلاق  . ًاّّيدو اًفیطل  ًاتوص   ، روتانسلا ةجوز  َتوص  تعمس 

«. اًریخأ كعم  ثدحتأ  نأ  يندعسي 
. اھعم ثيدحلاب  اًضيأ  ةرورسم  يّننأب  اھتبجأ 

ىلإ كتوعد  اّنرست  ّهنأب  كربخألو   ، كب بّحرأل  تلّصتا  : » تلاق
«. اًّدج ّةصاخ  ٍةعومجم  ىلإ  مامضنالا 

امك  ، ٍدان ىلإ   . ّةصاخ ّةیعمج  ىلإ  مامضنالا  ّينم  بلطتل  تلّصتا 
يف نیّمھملا  لاجرلا  تاجوز  ّيساسأ  لكشب  ّمضي   ، تمھف

، ءادغلا لوانتل  ةمظتنم  ٍةروصب  َنعمتجي  تاجوزلا  تناك   . نطنشاو
ةفیطل ةقيرط  هذھو  : » يل تلاق   . ةنھارلا اياضقلا  ةشقانملو 
نینوكت امدنع  لھسلا  رمألاب  سیل  اذھ  ّنأ  فرعأ  انأ   . سانلاب ءاقتلالل 

«. ةنيدملا يف  دھعلا  َةثيدح 
تنك  . ٍدان ىلإ  مامضنالا  ّيلإ  ِبلُط  نأ  يتایح  يف  يل  قبسي  مل 
نوبھذي مھو  ّةيوناثلا  ةسردملا  يف  يتاقيدصو  يئاقدصأ  بقارأ 

ًانایحأ تنك   ، نوتسنِرب ةعماج  يفو   . ّجلزتلل ةطلتخم  تاعومجم  يف 
، ةئداھ تاكحض  قلطتو  ًةسامح  ةدّقتم  يھو   ، نازوس ةدوع  رظتنأ 
،Sidley بتكم يف  نیماحملا  فصن  ناكو   . لكألا يداون  تالفح  نم 

ِرورمب  ، اھنم ریثكلا  ترز   . يحاوضلا يداون  يف  ءاضعأ   ، ودبي ام  يف 
تالمحل ٍتاّعربتو   ،Public Allies ةّمظنمل تاّعربت  عمجل   ، تقولا

ناك  . لاملاب ةعبشم   ، اًمومع  ، يداونلا ّنأ  تكردأ  ام  ناعرسو   ، كاراب
. ءامتنا ّدرجم  نم  رثكأ  ينعي  اھیلإ  ءامتنالا 

هتضفر  ، كلذ عم   ، اًقداصو اًفیطل  ةّدیسلا  هتمّدق  يذلا  ضرعلا  ناك 
. رورسب

اّننكل  . يتوعد يف  يّركفت  نأ  كنم  اًفطل  ناك  اًركش ! : » اھل تلق 
ّنأب اھتربخأ  نطنشاو .» ىلإ  لقتنأ  نل  يّننأب  اًرارق  انذّختا  عقاولا  يف 
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ةديدش يّننأبو   ، وغاكیش يف  ةسردملا  يف  نیتریغص  نیتاتف  انيدل 
يف ةایحلا  يف  اًّرقتسم  ناك  كاراب  ّنأ  اھل  تحرشو   . يلمعب طابترالا 
يّننكل  . ةصرفلا هل  تحنس  اّملك  لزنملا  ىلإ  يتأي  ّهنأو   ، نطنشاو
ءارشب لمأن  اّننأو   ، وغاكیش يف  ةایحلا  نومزتلم  اّننأب  اھربخأ  مل 
باتك تاعیبم  عافترا  َةجیتن  هینجن  انأدب  يذلا  لاملاب  ديدج  ٍلزنم 
كلذ ناكو  ؛  ديدج ٍباتك  فیلأتل  ًاّیخس  اًضرع  ىّقلت  ّهنأو   ، ّلوألا كاراب 
يتلا ّةيرحسلا  ءایلوصافلا  تّابحل  ئجافملا  داصحلا  وھ  ّهلك 

. كاراب اھیف  رمثتسا 
توصب مالكلا  تدواع  ّمث   ، ةقابل ّلكب  ةھرب  روتانسلا  ةجوز  تتمص 

ًابعص نوكي  دق  اذھك  اًعضو  ّنأ  نیفرعت  ّكنأ  يف  ّكش  ال  : » فیطل
«. ّككفتت تالئاعلاف   . جاوزلا ىلإ  ةبسنلاب 

يف تشاع  دقف   ، اھتاملك عقوب  ترعش   ، ةظحللا كلت  يف 
ءوست فیك  تأر  اّھنأ  ىلإ  حّملت  تناك   . ةّدع تاونس  نطنشاو 
يّننأو  ، ّيلصألا نطوملا  يف  نیجوزلا  دحأ  ّلظي  امدنع   ، لاوحألا
دحاو حیحص  ٍبولسأ  ىوس  دجوي  ال  ذإ   ، اًریطخ اًرایخ  ذّختأ  تنك 

بولسألا راتخأ  تنك  انأو   ، خویشلا سلجم  يف  ٍوضع  َةجوز  ينوكتل 
. ئطاخلا

، يرایخ كلذ  ّلك  نكي  مل   . تدّھنت ّمث  ّطخلا  تقلغأ   . ًةیناث اھتركش 
، كاذنآ تنك   . اًقالطإ يرایخ  كلذ  ّلك  نكي  مل   . ّلوألا ماقملا  يف 
، امابوأ ةّدیسلا  ّيكریمألا –  خویشلا  سلجم  يف  وضع  َةجوز   ، اھلثم

يّننأ ينعي  ال  كلذ  ّنكل  ثيدحلا –  لاوط  هب  ينيدانت  تناك  ام  اذھ 
نكأ مل  يّننأ  ةقیقحلاو   . همعدأ يك  ءيش  ّلك  كرت  ىلإ  ّةرطضم 

. ءيش ّيأ  كرت  يف  بغرأ 
تراتخا خویشلا  سلجم  يف  نيرخآ  ءاضعأ  كانھ  ّنأ  ملعأ  تنك 

. نطنشاو ىلإ  ءيجملا  لدب  ّةیلصألا  ّنھندم  يف  ءاقبلا  مھتاجوز 
ةرشع عبرأ  دوجو  يفو   ، يكریمألا خویشلا  سلجم  ّنأ  ملعأ  تنك 

ناك امك   ، زارطلا ةميدق  ةسّسؤم  دعي  مل   ، ةئملا هئاضعأ  نیب  ةّدیس 
ةأرما ّيلع  مكحت  نأ  ةحاقولا  نم  ّهنأ  تربتعا   ، كلذ عم   . اًقباس

، ةسردملا يف  ّيتنبا  ءاقبإ  يف  يتبغرل   ، ةئطخم يّننأب  ىرخأ 
، عیباسأ ةعضبب  تاباختنالا  دعب   . يتفیظو يف  لمعلا  ةلصاومو 
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اًموي ٍفيرعت  ةلوج  يف  ةكراشملل  نطنشاو  ىلإ  كاراب  ةقفرب  تبھذ 
، اًثيدح نیبختنملا  خویشلا  سلجم  ءاضعأل  ةّصصخم   ، اًدحاو
. لیئض ددع  ىوس  ماعلا  كلذ  يف  رضحي  مل   . ّنھجاوزأو مھتاجوزو 

امنیب  ، ةھج يف  نّویسایسلا  بھذ   ، لُطي مل  يذلا  فيرعتلا  دعب 
ضعب تّأیھ  دق  تنك   . ىرخأ ةفرغ  ىلإ  تاجوزلاو  جاوزألا  بھذ 
دارفأو نّییسایسلا  نم  ّعقوتملا  نم  ّهنأ  تفرع  دقف   ، ةلئسألا

ّلك دّدحت  ةمراص  ّةیلاريدیف  ّةیقالخأ  تاسایس  مازتلا  مھتالئاع 
عفد ّةیفیك  ىلإ  ًالوصو   ، مھنم ايادھلا  يّقلت  نكمي  نَمب  اًءدب  ؛  ءيش
ّةیفیك شقاننس  اّننأ  ُتننظ   . اھیلإو نطنشاو  نم   ، مھرفس فیلاكت 

وأ  ، ةدّدحم ّةیعامتجا  فورظ  يف  طغضلا  تاعامج  ءاضعأ  عم  لماعتلا 
ةلمحل تاّعربتلا  عمجل  ةحاتملا  ّةینوناقلا  قئارطلا  شقانن 

. ّةیلبقتسم
ىنبم خيرات  نع  ةّلصفم  ًةبطخ  ناك  هیلع  انلصح  ام  ّلك   ، نكلو
فزخلا يناوألا  لاكشأ  اندھاش  امك  هترامع ! بولسأو  لوتیباكلا 
ُةمیلو كلذ  تبقعأ   . خویشلا سلجمل  اًصّیصخ  ةعونصملا  ّةیمسرلا 

. تاعاس كلذ  ّرمتسا   . ةطیسب ّةيداع  ثيداحأ  اھلالخ  انلدابت  ءادغ 
، يلمع نم  ةزاجإ  ُتذخأ  نكأ  مل  ول  ًاّیلسم  ودبیس  رمألا  ناك  اّمبر 
تنك اذإ   . نطنشاو ىلإ  يتآ  يك  يتدلاو  عم  نیتاتفلا  تكرتو 

. ّةيّدجب عضولا  عم  لماعتلا  ديرأ  ّينإف   ، ّيسایس لجر  ةجوز  حبصأس 
بغرأ نكأ  مل   ، اًضيأ يّننكل   . ينّمھت اھتاذ  ّدحب  ةسایسلا  نكت  مل 

. رومألا داسفإ  يف 
دیلاقت نم  اھیف  امب  يكابترا  ریثت  تناك  نطنشاو  ّنأ  عقاولاو 

، اھّتيروكذبو اھیف  ضیبلا  ةبلغبو   ، تاذلا ىلع  زیكرتو  ةِظفاحم 
يروعش يفو   . ةدح ىلع  ءادغلا  َنلوانتي  يتاوللا  اھتاّدیسبو 

، اھیف طارخنالا  رتخأ  مل  نإو   ، يّننأل  ، ام فوخ  ةمث   ، اذھ كابترالاب 
تاونسلا لاوط  امابوأ  ةّدیسلا  ىعدُأ  تنك   . ينفرجت اّھنأب  ُترعش 

ىًنعم بستكي  أدب  مسالا  اذھ  نكل   ، ّةیضاملا ةرشع  يتنثالا 
امابوأ ةّدیسلا  تحبصأ   ، ّلقألا يف   ، ءاوجألا ضعب  يفف   . اًديدج

. اھجوز لالخ  نم  فَّرعُت  ًةجوز   ، ردقلا نم  صاقتنالا  لمحت  ةقيرطب 
دیحولا دوسألا  وضعلاو   ، ّيسایسلا مجنلا   ، امابوأ كاراب  ةجوز  تنك 
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لوح ّيوقو  ّرثؤم  بولسأب  ثّدحت  يذلا  لجرلا   ، خویشلا سلجم  يف 
. هلوح ةبلجلا  تراثأ  تاّعقوتلا  ّنأ  ٍةجرد  ىلإ   ، حماستلاو لمألا 
سانلا ّنأ  ادب  نكلو   ، خویشلا سلجم  يف  اًوضع  يجوز  ناك 

ناك اذإ  ام  ةفرعمل  نوقوتي  عیمجلا  ناك   . ديزملا هنم  نوّعقوتي 
كانھ نكي  مل  ماعلا 2008 . ةيروھمجلا  ةسائر  بصنمل  حّشرتیس 
ّلك لب   ، هحرطي ّيفاحص  ّلك  ناك  دقف   . لاؤسلا اذھ  بُّنجتل  لیبس 

ىفشتسملا يف  يئالمز  ناك   . عراشلا يف  هنم  برتقي  صخش 
ةلواحم يف   ، اًضَرَع لاؤسلا  نوحرطيو  يبتكم  باب  دنع  نوفقي 
ةسداسلا تغلب  دق  تناك  يتلا   ، ایلام ّىتح   . ديدج ٍربخ  ّيأ  طُّقستل 

تفقوو  ، رّھزلا نولب  ًالمخم  ًابوث  تدترا  َموي   ، اھرمع نم  فصنلاو 
خویشلا سلجم  ىلإ  مامضنالل  نیمیلا  مسقأ  امدنع  كاراب  برق 

نع ةباجإلا  ةفرعم  يف  بغرت  تناك   ، ينیشت كيد  مامأ   ، ّيكریمألا
اًفالخو  ، ّلوألا ّفصلا  يف  ةبلاطلا   ، انتنبا ّنكل   . لاؤسلا كلذ 
ةركفلا ّنأ  تكردأ  ثیحب  ةمكحلا  نم  اھدنع  ناك   ، رثك صاخشأل 

. اھناوأل ًةقباس  اھلماكب 
؟ ةيروھمجلل اًسیئر  حبصت  نأ  لواحتس  لھ   ، يبأ : » اھدلاو َتلأس 
اذھ نم  ّةیصخش  وأ   ، سیئرلل ًابئان   ، ًّالوأ نوكت  نأ  كیلع  ّنأ  دقتعت  الأ 

«. ؟ عونلا
يلوح نَم  اًمئاد  حصنأو   ، ّةیتامغارب انأف   . يأرلا ایلام  رطاشأ  تنك 
تنك  . ّيجھنم بولسأب  ةّمھم  ّيأ  مامتإبو   ، ٍّنأتب ةلأسم  ّيأ  ةبراقمب 

حایترالاب رعشأ  تنكو   . میكحلا ليوطلا  راظتنالا  ةركف  ةرطفلاب  ديؤأ 
، ٍلوجخ عضاوتب   ، هلاؤس لواحي  نم  ّلك  ّدصي  كاراب  عمسأ  ّةرم  ّلك 

كاذنآ دیحولا  هّططخم  ّنأ  لوقلاب  ةسائرلا  عوضوم  ةرشابم  ّریغيو 
. ّيكریمألا خویشلا  سلجم  يف  بأدب  لمعلاو  هتاقاط  دینجتب  يضقي 
بزح يف  ةناكملا  عضاوتم  وضع  ّدرجم  ّهنأب  اًمئاد  سانلا  ّركذي  ناك 
هيدل ّنأ  ًانایحأ  فیضي  دقو   . ریبعتلا ّحص  نإ   ، ّيوناث بعال   ، ّةّیلقألا

. امھتئشنت هیلع  يغبني  نیتلفط 
ناك  . اھتاكسإ بعصلا  نم  تابو   ، عرقُت تأدب  دق  تناك  لوبطلا  ّنكل 

هتادقتعم سردي  حارو   ،The Audacity of Hope باتك عرش  دق  كاراب 
رّخأتم تقو  يف  قرولا  ىلع  اھغوصيو   ، ّةقدب دالبلل  ّةصاخلا  هتيؤرو 
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رورمب هذوفن  مكاري   ، وھ ثیح  اًدیعس  ناك  ّهنأ  يل  لاق   . لیللا نم 
ةرفانتملا تاوصألا  ةّجض  ّمضخ  يف  مالكلل  هرود  رظتنيو   ، تقولا

. ةفصاعلا ّتبھ  ّمث   ، خویشلا سلجم  لخاد 
كیسكملا جیلخ  ىلع  ةفرشملا  قطانملا  انيرتاك  راصعإ  حاتجا 

تقرغأف ماعلا 2005 . سطسغأ  / بآ رخاوأ   ، ةدحتملا تايالولا  يف 
ام  . ةضفخنملا قطانملا  هایملا  ترمغو   ، زنیلروأ وین  يف  دودسلا 

حطسأ ىلإ  ءاجتلالا  ىلإ  دوسلا –  نم  مھمظعمو  سانلا –  عفد 
؛ راصعإلا باقعأ  يف  ةبعرملا  جئاتنلا  تفَّشكت   . ةرّمدملا مھلزانم 
نم َةیلاخلا  ِتایفشتسملا  مالعإلا  لئاسو  ُريراقت  ترھظأ  دقف 
ىلع راصعإلا  اھربجأ  يتلا  تالئاعلاو   ، ّةیطایتحا ّةیئابرھك  ةموظنم 
ةزجاعلا فاعسإلا  مقاوطو   ،Superdome ریبكلا بعلملا  ىلإ  هّجوتلا 
ةثراكلا كلت  يف  كلھ   . ّةيرورضلا ّداوملا  ّرفوت  مدع  ببسب  لمعلا  نع 

ّىدأو  ، نيرخآ نویلم  فصن  نم  رثكأ  ّدرشتو   ، صخش ةئمنمثو  فلأ 
ىلإ ةثراكلا  كلت  ةموكحلا  هب  تھجاو  يذلا  ءوفكلا  ریغ  بولسألا 

تاماسقنالا ىدم  ترھظأ  ةملؤم  ًةحیضف  تناك   . عضولا مقافت 
بسانتملا ریغ  فاشكنالا  تَرھظأ  امك   ، اندلب يف  ّةيوینبلا 

هجو يف   ، اّھلك قارعألا  نم  ءارقفللو   ، نّییكریمألا نّییقيرفألل 
. بعاصملا

؟ ةظحللا كلت  لمألا  ناك  نيأ 
ّجنشتب رعشأ  انأو  انيرتاك  راصعإل  ّةیمالعإلا  ةیطغتلا  عباتأ  تنك 

يف ةلثامم  ٍةثراك  ثودح  لاح  يف  ّهنأ  ًةكردم   ، يتدعم يف 
. ًالثامم اًریصم  يناریجو  يئابسنأ  نم  ٌرثك  ُهجاوي  فوسف   ، وغاكیش
، راصعإلا ءاضقنا  ىلع  عوبسأ  دعب   . اًّرثأت ّلقأ  كاراب  لعف  ّدر  نكي  مل 

قبسألا ّةيروھمجلا  سیئر  ىلإ  مامضنالل  نتسویھ  ىلإ  رفاس 
، كاذنآ  ، تناك يتلا  نوتنیلك  يرالیھو  لیبو   ، شوب ویلبد  جروج 

تارشع عم  تقولا  ضعب  ىضمأو   . خویشلا سلجم  يف  هتلیمز 
بعلملا ىلإ  اوأجلو   ، زنیلروأ وین  نم  اوُلْجُأ  نيذلا  نّاكسلا  نم  فالآلا 
رعاشم ةثراكلا  كلت  تّكرح  . Astrodome نتسویھ يف  ریبكلا 

. يفكي امب  موقي  نكي  مل  ّهنأب  هقرافي  يذلا ال  روعشلا  تراثأو   ، كاراب
الع امدنع   ، ًالیلق رثكأ  وأ  ٍماع  دعب  ينتدواع  يتلا  ةركفلا  كلت  تناك 
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يف يضمن  ّانك   . ًالئاھ انیلك  ىلع  طغضلا  حبصأو   ، ًاّیلعف لوبطلا  عرق 
ناك ةسائرلل  كاراب  حُّشرتب  ّقلعتملا  لاؤسلا  ّنكل   ، داتعملاك انتایح 

؟ حُّشرتلا ىلع  مدقیس  لھ  ؟  حّشرتي نأ  عیطتسي  لھ   . انوفص ّركعي 
ُجئاتن ترھظأ  ماعلا 2006،  فیص  يف  ؟  حّشرتي نأ  هل  يغبني  لھ 
لمتحم ٍصخشك  همسا  اوعضو  نیكراشملا  ّنأ  يأرلا  تاعالطتسا 
رایخلا يھ  تناك  نوتنیلك  يرالیھ  ّنأ  نم  مغرلا  ىلع   ، ةسائرلل
لضفلا دوعيو   ، عفترت كاراب  مھسأ  تأدب   ، فيرخلا لولح  يف   . لوألا

ال ٍددع  ىلإو   ،The Audacity of Hope باتكلا رشن  ىلإ  ًاّیئزج 
جيورتلا ةلوج  اھتّرفو  يتلا  ّيمالعإلا  روھظلا  صرف  نم  هب  ناھتسي 
حبصت يأرلا  تاعالطتسا  يف  هظوظح  تأدب   ، ًةأجف  . باتكلل

نیحشرملا  ، يریك نوجو  روغ  لآ  ظوظح  نم  ىلعأ  وأ   ، ًةيواسم
ٍتاشقانم يرجُي  ّهنأ  يعأ  تنك   . ّيطارقميدلا بزحلل  نیقباسلا 

ریشي ام   ، نیلمتحملا نیحناملاو  هيراشتسمو  هئاقدصأ  عم  ّةصاخ 
ىدافت يتلا  ةدیحولا  ةشقانملا  ّنكل   . مّعنتب ةركفلا  سردي  ّهنأ  ىلإ 

. يعم تناك   ، اھضوخ
عوضوملا ُةشقانم  انل  تقبس  دقف   . عبطلاب ييأر  كردي  ناك 

عم ًاليوط  انشع  دقو   . ىرخأ تاعوضوم  شماھ  ىلع   ، ًةبراوم
ثيدح ّلك  يف  تاّعقوتلا  كلت  سرغل  يفكي  امب  نيرخآلا  تاّعقوت 

. ءاشعلا لوانت  لالخ  انتَرسأ  قفاري  كاراب  حّشرت  لامتحا  ناك   . هيرجن
يف ينقفاريو   ، ةسردملا ىلإ  قيرطلا  يف  نیتاتفلا  قفاري  ناك 
نكن مل  يتلا  تاقوألا  يف  ّىتح  اًدوجوم  ناك   . يلمع ىلإ  يقيرط 
يفو  . ءيش ّلك  ىلع  ةبيرغ  ًةقاط  يفضي   ، هدوجو يف  بغرن 
ّىتحو  . ةركفلا هذھب  لّصتي  ام  يف  ریثكلاب  موقي  يجوز  ناك   ، ييأر

نأب لمآ  تنك   ، ّةيروھمجلا ةسائرل  حّشرتلا  يف  هریكفت  لاح  يف 
هتيالو ةرتف  ءاھتنا  نیح  ىلإ  ربصي  نأو   ، ّةيورب رمألل  ّئیھيو  لّقعتي 
ىلإ اّمبر   ، ناتاتفلا ربكت  نأ  ىلإ  رظتني  نأو   ، خویشلا سلجم  يف 

ماعلا 2016.
قافآ ىلإ  اًمئاد  وبصي  ناك  ّهنأ  ُتكردأ   ، كاراب ىلإ  تّفرعت  نأ  ذنم 
تنك  . هیلع نوكي  نأ  ملاعلل  يغبني  اّمع  هتركف  قیقحت  ىلإ   ، ةدیعب
نكأ مل   . يھ امك  هتایحب  اًعنتقم   ، ةدحاو ّةرم  ولو   ، نوكي نأ  هديرأ 
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ةسماخلا اتغلب  دقو   ، ایلامو اشاس  ىلإ  رظنلا  هنكمي  فیك  مھفأ 
امھّتيویح ىلإو   ، نیطوبرملا امھيرعشب   ، رمعلا نم  ةنماثلاو 

. ًانایحأ كلذ  ينملؤي  ناك   . رخآ ءيش  يأ  ىلإ  ّعلطتيو   ، امھتاكحضو
ةھجلا نم  ةجوزلاو  ةھج  نم  جوزلا   ، ًةحوجرأ بكري  نمك  انرص 

ىلع دیمرقلا  نم  ّينبم  لیمج  ٍلزنم  ىلإ  انلقتنا  دق  ّانك   . ىرخألا
ّةیمامأ ةفرش  هل   ، دوونیك يف  ئداھ  ّيح  يف   ، يجرویجلا زارطلا 
تویبلا اًمامت  هبشي  ٌتیب  ّهنإ   . ةحابلا يف  ةیلاع  اًراجشأو   ، ةعساو

مّايأ انتاھزن  ءانثأ  اھارن  امدنع  ًاباجعإ  قھشن   ، غيركو انأ  ّانك  يتلا 
يف ّركفأ  ام  ًابلاغ  تنك   . يدلاو اھدوقي  يتلا  كيوبلا  يف   ، تبسلا
دیق ىلع  ناك  ّهنأ  ول  كاذتظحل  تّینمت   . انیف رمثتسا  فیكو  يدلاو 

، ةرتفلا كلت  يف  اًدیعس  غيرك  ناك   . رومألا هیلإ  تلآ  ام  ىریل  ةایحلا 
ّةیفرصملا لامعألا  لاجم  كرتو   ، هتایح يف  ًّالوحت  ثدحأ  دقف 

دعبف  . ّةلسلا ةرك  ّلوألا : ّهبح  ىلع  زیكرتلا  ىلإ  داعو   ، ّةيرامثتسالا
حبصأ  ، نرتسو ثرون  ةعماج  يف  اًدعاسم  اھیف  لمع  تاونس  عضب 

يف ّركفي  ناكو   . دناليآ دور  يف   ، نوارب ةعماج  يف  ّيسیئرلا  ّبردملا 
ةلیمج ٌةأرما  يھو   ، مورك كام  يلیك  ىعدُت  ةّدیسب  ًةیناث  جاوزلا 

ربك  . لوبقلا مسق  َةسیئر  لمعت   ، ّيقرشلا ئطاشلا  نم  ّةیلمع 
نیَضبان نیلَثم   ، ةیصخشلا يَّيوق   ، ةماقلا َيليوط  احبصأو   ، هادلو

. هقّقحي نأ  يلاتلا  لیجلا  نكمي  امل  ةایحلاب 
وھو  ، كلذ ىلإ  ةفاضإو   . خویشلا سلجم  يف  وضع  ةجوز  ُتنك 

تحبصأو  ، عیبرلا يف  ًةیقرت  ُتلن  دقو   . اّھبحأ ةنھم  ّيدل  تناك   ، ّمھألا
نیماعلا ُتیضمأو   . وغاكیش ةعماج  يف  ّّيبطلا  زكرملا  سیئر  بئان 

South Side ىعدي جمانرب  ريوطت  ىلع  فارشإلا  يف  نیقباسلا 
ةئمسمخو ٍفلأ  نم  رثكأ  هّجوو  قبس  يذلا   Health Collaborative

تاھج عم  لصاوتلا  ىلإ   ، فاعسإلا مسق  ىلإ  اوؤاج   ، ضيرم
رظنلا ضغب   ، مظتنم وحن  ىلع  مھل  ّةیّحصلا  ةياعرلا  ميدقت  عیطتست 
ّهنأك يلمع  عم  ىطاعتأ  تنك  مأ ال.  عفدلا  مھناكمإ  يف  ناك  اذإ  اّمع 
ىلع نوّقفدتي  اًدوس  اًصاخشأ  ُتدھاش  دقف  ؛  ّيصخش عوضوم 

 – ليوط نمز  ذنم  تلِمھُأ  ضراوع  نوناعي  مھو   ، فاعسإلا ةفرغ 
نود نم  ّتلظ  تالكشم  اوناع  يّركس  ىضرم   ، لثملا لیبس  ىلع 
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عطتسأ ملف  مھناقیس –  رتب  ةرورض  ّدح  ىلإ  مھب  رمألا  لصیل  جالع 
لصحي مل  يتلا  اّھلك  ّةّیبطلا  دیعاوملا  يف  ریكفتلا  نم  يسفن  عنم 

ناك يتلا  دّدعتملا  ّبلصتلا  ءاد  ضارعأ  عیمج  يفو   ، يدلاو اھیلع 
ىلإ ّرطضي  وأ   ، ًالام مھدحأ  ّفلكي  وأ   ، ًةبلج ریثي  يك ال   ، اھنأش ّللقي 
ًاّيرث ضیبأ  ًابیبط  ّنأب  روعشلا  يدافتل  وأ   ، ّةیمسرلا قاروألا  دادعإ 

. فافختساب هلماعي 
. ةلماك تسیل  اّھنأ  مغر  ىلع   ، يتایح ّبحأو   ، يلمع ّبحأ  تنك 
ىلع يّننأب  ترعش   ، ّةیئادتبالا ةسردملاب  اشاس  قاحتلا  برق  عمو 
يحومط ضاھنتسا  كشو  ىلع   ، يتایح يف  ةديدج  ٍةلحرم  باتعأ 
لعفتس اذام   . فادھألا نم  ىرخأ  ةعومجم  يف  ریكفتلاو  ًةیناث 
يفكي ام  فرعأ  تنك   . كلذ ّلك  حیطت  فوس  ؟  ّةیسائر ّةیباختنا  ةلمح 
َسمخ انّمظن  نأ   ، كارابو انأ   ، انل قبس  دقف   . اًقبسم كلذ  مھفأ  يكل 
تالمحلا كلت  نم  ٌّلك  تناكو   ، ةنس ةرشع  ىدحإ  لالخ  تالمح 

تكرت  . ّةصاخلا يتّايولوأب  كّسمتلل  فینع  عارص ٍ ضوخ  ىلإ  ينعفدت 
تنك  . اًضيأ انجاوز  يفو   ، يحور يف  اًریغص  اًشدخ  ةلمح  ّلك 
ٍتارتف كاراب  ّانع  بیغي  فوس   . ةسائرلل حُّشرتلا  انرّمدي  نأ  ىشخأ 

يف وأ  دلیفغنيربس  يف  هلمع  لالخ  اھبیغي  ناك  اّمم  لوطأ 
نلو  ، اھلماكب عیباسأ  لب  عوبسأ  فصن  بیغي  نل  وھف  ؛  نطنشاو
ةلطع ِتارتف  عم   ، ةینامث وأ  عیباسأ  ةعبرأ  ّدتمت  دق  ٍتارتف  بیغي 
اذام ؟  انترسأب كلذ  لعفیس  اذام   . اًرھشأ ّةرم  ّلك  بیغیس  لب   ، اھنیب

؟ نیتاتفلاب ةرھشلا  لعفتس 
ىلع  ، كارابب ةطیحملا  ةمّاودلا  لھاجتل  يعسو  يف  ام  تلذب 
تاشاش ىلع  نیّللحملا  رابك  ناك   . أدھت نل  اّھنأب  يملع  مغر 

، سكورب دیفيد  ّنإ  لب   ، هحاجن تالامتحا  نأشب  نولداجتي  ةزفلتلا 
ةدشانم رشن   ، زميات كرويوین  ةفیحص  يف  ظفاحم  دومع  ّررحم  وھو 

، كاراب اي  حَّشرت   » ناونعب  ، حّشرتلا ىلع  كاراب  ّثحت  ةئجافم 
ُتنك يّننكل   ، هیلإ بھذي  ناكم  ّلك  يف  اًفورعم  كاراب  حبصأ  حَّشرت .»

/ ّلوألا نيرشت  رھش  مّايأ  دحأ  يف   . ءافتخالا ةمعنب  ىظحأ  لازأ  ال 
ّلاحم دحأ  مامأ  يرود  رظتنأ  ّفصلا  يف  فقأ  تنك  امیف   ، ربوتكأ
ىلإ يھجو  ةرادإ  ىلإ  تررطضاف   Time ّةلجم فالغ  ُتحمل   ، ةلاقبلا
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، يجوز هجول  ةّبرقم  ةروص  فالغلا  ىلع  ناك  ؛  ىرخألا ةیحانلا 
«. يلاتلا سیئرلا  حبصي  نأ  كاراب  نكمي  اذامل  : » هرّدصتي ناونعو 

، تانّّھكتلل اًّدح   ، ام ةظحل  يف   ، هسفنب كاراب  عضي  نأب  لمآ  تنك 
مالعإلا راظنأ  هّجوي  نأو   ، ةسفانملا يف  كراشي  نل  ّهنأ  نالعإو 

ناك  . كلذ لعفي  نأ  يوني  نكي  ملو   ، لعفي مل  ّهنكل   ، رخآ ناكم  َبوص 
. هیف ةبغار  انأ  نكأ  ملو   ، كلذ يف  ًابغار  ناك   . حّشرتلا ديري 

قابسلا يف  كراشیس  ناك  اذإ  اّمع  يفاحص  هلأسي  ّةرم  ّلك  يفو 
تلز ام  : » ةطاسبب لوقي  ّمث   ، لجخلاب رھاظتي  كاراب  ناك   ، ّيسائرلا
ةزّمرم ةغیص  كلت  تناك   ،« يلئاع رارق  اذھ   . عوضوملا يف  ركفأ 

«. بسحف لیشیم  تقفاو  اذإ  : » لوقلل
يف كاراب  اھیضمي  يتلا  يلایللا  يف  يريرس  ىلع  يقلتسأ  تنك 

، بسحف انتلئاعل  هديرأ  تنك   . ملاعلا هجاوأ  يّننأب  رعشأو   ، نطنشاو
هيدل حبصأ   . دلبلل هنوديري  مّھنأ   ، اًعیمج  ، نورخآلا ادب  نیح  يف 
امھو  ، سبیج تربورو  دورلیسكأ  دیفيد  نيراشتسم : سلجم 
يف مساح  ٌرود  امھل  ناك  دقو   ، تالمحلا تّایجیتارتسال  ّطخم  ناطِ
وھو  ، فولب دیفيدو  ؛  ّيكریمألا خویشلا  سلجم  يف  ٍدعقمب  هزوف 
ناكرأ سیئر   ، زوار تیبو  ؛  دورلیسكأ ةكرش  نم  رخآ  راشتسم 

ّهنأ هل  اوحضوأ  مّھنكل   . ٍرذحب هنومعدي  اًعیمج  اوناك   . يریلافو ؛  هقيرف
انأ كراشتن  نأ  يغبني  ناك   . ّةیسائر ةلمح  فصنب  مایقلا  نكمي  ال 
قوفت اھلّمحتیس  يتلا  ءابعألا  ةمئاق  تناكو   . ةلماك ًةكراشم  كارابو 

يف هتابجاو  نم  ٍّيأب  لالخإلا  نود  نمو   ، هیلع ناك  دقف   . لایخلا
ءاحنأ لمشتو   ، ةلمحلاب ّقلعتت  تاطاشنب  موقي  نأ   ، خویشلا سلجم 
ُعضو هیلع  ناك  امك   . تاطاشنلا كلت  يف  ّرمتسي  نأو   ، اّھلك دالبلا 
ملف  ، يرود اّمأ   . ةلئاط غلابمب  تاّعربت  ُعمجو   ، ّيسایس جمانرب 
ينم ّبلطتي  ناك  لب   ، ةلمحلل ّينمضلا  معدلا  ّدرجم  ىلع  رصتقي 
تحت ءاقبلا  نیتاتفلا  نمو  ّينم  َرظتنُي  ناك   . اًضيأ اھیف  ةكراشملا 

نم رثك  ةحفاصمو   ، انتقفاوم نع  اًریبعت  ماستبالاو   ، راظنألا
كلت ذنم  هلوح  روحمتي  فوس  ءيش  ّلك  ّنأ  تكردأ   . صاخشألا

. ةّمھملا ّةیضقلا  هذھ  معد  لیبس  يف  ةظحللا 
يمعد نع  ّفقوتي  مل  يذلا  وھو   ، ّىتح غيرك  يقیقش  ُجني  مل 
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لامتحا هّلثمي  يذلا  ةراثإلا  ّوج  ءارو  فارجنالا  نم   ، يدلوم موي  ذنم 
لواحي ّهنأ  حضاولا  نم  ناكو   ، ءاسم تاذ  يب  لّصتا   . حّشرتلا

ةرك ّبردم  بولسأب   ، هتداعك ثّدحتي  وھو   ، يل لاق   . يعیجشت
، ةلأسملا هذھ  نأشب  ةقلق  ّكنأ  كردأ  انأ   . يعمسا  ، شیم : » ّةلسلا
كلذ نیفرعت  تنأ   . اھزاھتنا هیلعف   ، كارابل ةصرفلا  تّرفوت  اذإ  نكلو 

«. ؟ كلذك سیلأ   ، عبطلاب
تنك لھ   . يب ًاطونم  ءيش  ّلك  ناك   . يب ًاطونم  اًذإ  رمألا  ناك 

؟ بسحف ةبعتم  مأ  ًةفئاخ 
نم ًالئافتم  ًالجر   ، ًةيؤر لمحي  ًالجر  ُتببحأ   ، ءّارضلاو ءّارسلا  يف 
ُدیقعت هَمامتھا  رسأي  لب   ، عارصلا هبھري  ال   . اًجذاس نوكي  نأ  نود 
نكي مل  هُلذب  هیلع  بّجوتي  يذلا  دھجلا  ءبع  ّنأ  بيرغلاو   . ملاعلا
نم هقلقت  ةليوط  ٍتارتف  نیتاتفلا  عم  يكرت  ةركف  ّنأ  لاق   . هفیخیل
امنیبو  ، ةلیل تاذ   . اّنبح خوسر  ىدمب  ينّركذي  ّلظ  ّهنكل   ، ّكش نود 

لوح اًریخأ  ثّدحتن   ، ایلعلا ةقبطلا  يف  هبتكم  يف  نیَسلاج  ّانك 
ّنكمتن فوس  : » يدیب كسمي  وھو   ، يل لاق   ، ّةیلعف ةروصب  عوضوملا 

، نّایكذو نّايوق  ناصخش  نحن  ؟  كلذك سیلأ   ، رمألا عم  لماعتلا  نم 
«. كلذ ءابعأ  لّمحت  اننكمي   . ماري ام  ىلع  نوكن  فوس   . اناتنبا كلذكو 
ّرطضن فوس   . ةفلكم  ، ًالعف  ، نوكت فوس  ةلمحلا  ّنأ  وھ  هانع  ام 

ناك  . انّتیصوصخ  ، اًعم انئاقب   ، تقولا ءایشألا : ضعب  نع  ّيلختلا  ىلإ 
ّنأ وھ  دیكألا  ّنكل   ، ّةقدب بولطم  وھ  امب  ّؤبنتلا  ىلع  اًركبم  تقولا 
دوقنلا قفني  نمك  ّيلإ  ةبسنلاب  رمألا  ادب   . ةریثك اًرومأ  ناك  بولطملا 
ةنورملا ىدم  ام   . فرصملا يف  هدیصر  رادقم  فرعي  نأ  نود  نم 

يف انل  ىّقبتیس  يذلا  ام  ؟  انلُّمحت دودح  ام  ؟  اھب ّعتمتن  يتلا 
، ديدھتلاب هبشأ   ، اھتاذ ّدحب   ، اّھلك تالؤاستلا  كلت  تناك  ؟  ةياھنلا

ةساردو ّيورتلاب  نمؤت  ةلئاع  يف  ُتأشن  دقف   . انقارغإ هنكمي  ءيش 
، لزنملا لخاد  قيرحلا  ثداوح  ىلع  تابيردت  يرجُت  ةلئاع   ، بقاوعلا
نم ةلئاع  ّلظ  يف  ةایحلا  ّنأ  امك   . اًركاب اھدیعاوم  ىلإ  اًمئاد  بھذتو 

طیطختلا ّنأ  ينتّملع  دق   ، ًةقاعإ اھیف  دلاولا  يناعي  ةلماعلا  ةقبطلا 
َقرفلا كلذ  ينعي  نأ  نكمي  ذإ  ؛  ّةیمھألا ةياغ  يف  نارمأ  ةظقیلاو 

دقو  . ماودلا ىلع  ةّقیض  تناك  شماوھلاف   . رقفلاو رارقتسالا  نیب 
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دق وأ   ، ّةیئابرھكلا ةقاطلا  نم  نامرحلا  ىلإ  رجألا  كیش  رّخأت  ّيدؤي 
، ّيساردلا جمانربلا  نع  رّخأتلا  ىلإ  ضورفلاب  مایقلا  مدع  ّيدؤي 

. ةعماجلا نم  درطلا  ىلإ  ّىدأ  اّمبرو 
َةجیتن  ، سماخلا ّفصلا  يف  يتالیمز  ىدحإ  تدقف  يّننأ  امبو 

نأ لبق  ةایحلا  قرافت  نازوس  ُتدھاشو   ، اھلزنم يف  ّبش  قيرح 
نوكي نأ  نكمي  ملاعلا  ّنأ  اًضيأ  تّملعت  دقف   ، جوضنلا ةصرف  اھل  حاتُت 

. ًةیضرم جئاتن  اًمئاد  نمضي  ال  بوؤدلا  لمعلا  ّنأو   ، ًاّیئاوشعو ًایساق 
تنك امدنعو   ، ةرتفلا كلت  يف  يّننكل   ، اًقحال روعشلا  اذھ  ىمانت 

عیطتسأ نكأ  مل   ، ئداھلا انعراش  يف   ، ئداھلا انتیب  يف  سلجأ 
ّلك ِنایسنو  ّيَتنبا  ةياعر  يف   ، انيدل ام  ةيامح  يف  ةبغرلا  ةمواقم 

. ًالیلق اربكت  نأ  ىلإ  ّلقألا  يف   ، امھادع ام 
كلذ كردن  كارابو  تنك   . رومألل رخآ  راظنم  كانھ  ناك   ، كلذ عم 
نم انيرتاك  راصعإ  هثدحأ  يذلا  رامدلا  دھاشم  انيأر  دقف   . اًّدیج

نوعفري تاھّمأو  َءابآ  اندھاش   . انتازایتما انل  اھتحاتأ  ٍةنمآ  ةفاسم 
نم ٍتالئاع  اندھاشو   . ناضیفلا هایم  ىوتسم  قوف  ّعضرلا  مھلافطأ 

نامرحلا هجو  يف  كسامتلا  لواحت  يھو  نّییكریمألا  نّییقيرفألا 
ّنأ امك   . ریبكلا بعلملا  يف  ًالثام  ناك  يذلاو   ، ّةیناسنإلل ّلِذملا 

ةّمظنم ىلإ   ، ّةيدلبلا راد  نم  اھیف –  تلمع  يتلا  ةریثكلا  فئاظولا 
ةبوعصلا ىدم  كاردإ  يف  ينتدعاس  ةعماجلا –  ىلإ   ،Public Allies

. نكسلاو ّةیّحصلا  ةياعرلاك  ءایشأ  نیمأت  يف  مھضعب  اھھجاوي  يتلا 
فافكلا ىلع  شیعلا  ِرمأ  ّربدت  نیب  لصافلا  عیفرلا  ّطخلا  تظحال 

ىلإ يغصي  ًاليوط  اًتقو  ىضمأ   ، اًضيأ كاراب  ّنأ  امك   . توملا نیبو 
نیقباسلا نیبراحملاو   ، نیّحرسملا عناصملا  لاّمع  ىواكش 
تاھّمألاو  ، ةمئاد ٍتاقاعإب  شیعلا  رومأ  ریبدت  نولواحي  نيذلا  بابشلا 
میلعتلا مھل  ّرفوت  ال  سرادم  ىلإ  ّنھدالوأ  لاسرإ  نللم  يتاوللا 

اّننأب انرعشو   ، نیظوظحم ّانك  مك  انكردأ   ، ىرخأ ٍةرابع  يف   . قئاللا
. اضرلا ىلإ  نكرن  ّالأ  ناَمزلم 

رایخ نم  يمامأ  َقبي  مل   ، نابسحلا يف  ّهلك  كلذ  تذخأ  نأ  دعب 
. كلذ ثودح  لامتحا  تّلبقت   ، اًریخأ  . ًاّيّدج ةركفلا  ةسارد  ىوس 
دیع ةزاجإ  ءانثأ  ّىتح   ، ةّدع تّارمو   ، ٍقمعب ةركفلا  كارابو  تشقان 
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ُضعب تمّستا   . توت ةفایض  يف   ، ياواھ يف  اھانیضمأ  يتلا  دالیملا 
رخآلا اھضعب  ىلع  َبلغو   ، عومدلا اھیف  تفرُذو  بضغلاب  انتاشقانم 

ذنم هانأدب  ٍراوحل  اًدادتما  تاشقانملا  كلت  تناك   . لؤافتلاو ةسامحلا 
اذام ؟  انیلإ ةبسنلاب  ةّمھملا  رومألا  ام  ؟  نحن نم  ةنس : ةرشع  عبس 

؟ لعفن نأ  انعسو  يف 
نمؤأ تنك  يّننأل  تقفاو  يتأي : ام  ىلع  رمألا  ّرقتسا   ، ةياھنلا يف 
يف اًقثاو  ناك  دقف   ، اًمیظع اًسیئر  نوكي  نأ  ىلع  ٌرداق  كاراب  ّنأب 
اذھل نَیبولطملا  طابضنالاو  ءاكذلاب  ّعتمتي  ناك   . ردان وحن  ىلع  هسفن 
يف هضرتعت  دق  يتلا  تابوعصلا  لّمحت  نم  هّنكمي  ٍعبطبو   ، لمعلا

، نيرخآلا رعاشمب  ردان  ساسحإب  ّعتمتي  ناك  امك   . بصنملا اذھ 
، كلذ نع  ًالضفو   . دلبلا تاجاح  عم  مئادو  قیقد  ٍمغانت  ىلع  هلعجي 
انأ نم   . هترزاؤمل نيّدعتسم  ءایكذأو  ءافرش  صاخشأب  ًاطاحم  ناك 

تاجاح ّىتحو   ، يتاجاح مّدقأ  نأ  يل  فیك  ؟  هتریسم حبك  لواحأل 
يف دعاسي  يذلا  سیئرلا  كاراب  نوكي  نأ  لامتحا  ىلع   ، انیَتنبا

؟ رشبلا نیيالم  ةایح  فورظ  نیسحت 
. هتاردقم يف  قثأو  ّهبحأ  تنك  يّننأل  تقفاو 

ًانایحأ يفخأ  يسفن  ةرارق  يف  تنك  يّننأ  مغر  ىلع  تقفاو 
حیحص دحأل : اھفشكأ  نأل  ةّدعتسم  نكأ  مل  ةركف   ، ةملؤم ًةركف 

يف حجني  نل  ّهنأ  نم  ةّدكأتم  تنك  يّننكل   ، هتلمح يف  هتمعد  يّننأ 
ّلحلا داجيإ  نع  ةسامحب  ّملكتي  ام  ًابلاغ  ناك   . فاطملا ةياھن 
ایلعلا لثملا  نم  ٍةعومجمب  نیعتسي  ناكو   ، اندلب يف  تاماسقنالل 

نأ قبس  يّننكل   . سانلا مظعم  سوفن  يف  ةرّذجتم  اّھنأ  دقتعي  يتلا 
. لامآلا نم  ریثكلا  ّقلعأ  ال  يك  تاماسقنالا  نم  يفكي  ام  ُتيأر 
نكأ مل   . اكریمأ يف  شیعي  دوسأ  ًالجر  كاراب  ناك   ، ةياھنلا يفف 

. حجنیس ّهنأ  ًالعف  دقتعأ 
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، اًشَّوشم اًنئاك   ، هحُّشرت ىلع  انقاّفتا  ةظحل  ذنم   ، كاراب ّلوحت 
ةأجف هسفن  َدجو  لجر  هفرعأ –  يذلا  لجرلا  نع  ةحضاو  ریغ  ةروص 
ّةوق لضفب   ، دحاو تقو  يف  ٍناكم  ّلك  يف  دجاوتلا  ىلإ  اًّرطضم 
ةنس نم  ّلقأ  تناك   . اھنم ٍعْفَدبو   ، هلجأل ةلوذبملا  ّةیعامجلا  دوھجلا 
بّجوت  . اويآ ةيالو  نم  اًءدب   ، ّةیباختنالا تاسفانملا  ةيادب  نع  انلصفت 

نم ّبرقتلابو   ، هيدعاسم مقاط  نییعتب  اًعيرس  ءدبلا  كاراب  ىلع 
. هحّشرت ىلع  ءوضلا  طیلستل  ّةیلآ  يف  ریكفتلابو   ، ءايرثألا نیحناملا 
نأ ىلإ  كلذك  ىقبيو  سانلا  مامتھا  ّطحم  حبصي  نأ  فدھلا  ناك 

تاظحللا ذنم  رسخت  دقو  حبرت  دق  تالمحلاف   . تاباختنالا موي  نیحي 
. اھقالطنا نم  ىلوألا 

، امھتءافكب نافورعم  نالجر  اھتّمرب  ّةیلمعلا  ىلع  فرشي  نأ  رَّرقت 
هوعدي امك   ، سكأ ناك   . فولب دیفيدو  دورلیسكأ  دیفيد  امھو 

هل قبس   . فیثك براش  اذو   ، اًضفخنم هتوص   ، اًثمد ًالجر   ، عیمجلا
اًراشتسم حبصي  نأ  لبق  نویبيرت  وغاكیش  يف  ًاّیفاحص  لمعلا 

اّمأ  . كارابل يمالعإلا  روھظلاو  لصاوتلا  ةّمھم  هب  تطینأ   . ًاّیسایس
، ّةینایبص ةماستبا  اذ  ناكف   ، نیثالثلاو ةعساتلا  يف  ناك  يذلا  فولب 
هیلإ دھُع  دقف   ، تّایجیتارتساللو ماقرألل  قیمعلا  ّهبح  هنع  اًفورعمو 

، ٍةعرسب قيرفلا  امن   . اھلمجمب ةلمحلا  نوؤش  ىلع  فارشإلا 
ّةیلاملا نوؤشلاب  مامتھالل  اوّنیُع  ةربخ  ووذ  صاخشأ  هیلإ  ّمضناو 

. اھمیظنت ىرجُیس  يتلا  تّایلاعفلل  قبسملا  طیطختلابو 
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قفاو  . دلیفغنيربس يف  ًاّیمسر  هَحّشرت  نلعي  نأ  كاراب  ىلع  حِرُتقا 
ّانك يتلا  ةلمحلل  ةبسانم  ًّةیفلخ  ّلكشتس  اّھنأ  نيربتعم   ، عیمجلا

ةدعاقلا نم  اًقالطنا  رادُت  ةلمح  ؛  فلتخم عباط  تاذ  نوكت  نأب  لمأن 
ناكو  . ّيسایسلا كرتعملا  ىلإ  ددج  نوتآ  اھّالوتي   ، دعاصتت ّمث  نمو 
دقف  . كاراب لامآ  هیلإ  تدنتسا  يذلا  ّيساسألا  نكرلا  نوّلثمي  ءالؤھ 

عمتجملا يف  اًقّسنم  اھلالخ  لمع  يتلا  ُتاونسلا  هل  ترھظأ 
ّلظ يف   ، نامرحلاو لامھإلاب  نورعشي  ٍرثك  صاخشأ  َدوجو  ّيندملا 
يف  !Project VOTE جمانرب يف  هلمع  هدعاس  امك   . انّتیطارقميد

مھعفدو صاخشألا  ءالؤھ  ُنیكمت  لصح  اذإ  ثدحي  نأ  نكمي  ام  رُّوصت 
اًرابتخا ّلثمي  نأ  ةسائرلل  هحُّشرت  نأش  نم  ناكو   . ةكراشملا ىلإ 
ىوتسم دنع  ةلاسرلا  هذھ  حجنتس  لھ   ، نكلو  . ةركفلا هذھل  اًّمھم 
ميدقتل صاخشألا  نم  ةیفاك  ٌدادعأ  يتأتس  لھ  ؟  لمشأ

يف بغري  ناكو   . ّيداع ریغ  حّشرم  ّهنأ  ملعي  كاراب  ناك  ؟  ةدعاسملا
. ّةيداع ریغ  ةلمح 

Old ىنبم تاجرد  ىلع  هحّشرت  كاراب  نلعي  نأ  ّةطخلا  تضتقا 
نم رثكأ   ، ّكش ال  راظنألا  بذجیس  ّيرثأ  ملعم  وھو   ،State Capitol
كاراب فوقو  اًضيأ  ينعت  تناك  اّھنكل   . ةحاس وأ  تارمتؤم  ِزكرم  ّيأ 

، رياربف / طابش رھش  فصتنم  يف   ، يونیلإ طسو  قلطلا  ءاوھلا  يف 
ّيلمع ریغ  رارقلا  ُتدجو   . رفصلا نود  ّةیندتم  ةرارح  ةجرد  يف 
ينلعج ّهنإ  لب   ، ةنسح اياون  نم  هیلع  يوطني  ام  مغر  ىلع   ، ًالامجإ

اوتاب نيذلا  ةلمحلا  قيرف  ءاضعأ  يف  ةقثلاب  روعشلا  يف  ّددرتأ 
عم ًةفقاو  يسفن  تّلیخت   . ةیضار نكأ  مل   . ام ّدح  ىلإ  انتایح  نوريدي 
امنیب  ، ةدرابلا حايرلا  وأ  جلثلا  فدن  تحت  ماستبالا  لواحن  نیتاتفلا 
تّلیخت  . دُّمجتلا كشو  ىلع  سیلو   ، ًاطیشن ودبي  نأ  كاراب  لواحي 
فوقولا لدب   ، مھلزانم يف  ءاقبلا  نوّررقیس  نيذلا  ّةفاك  صاخشألا 

ـ  لا نّاكس  نم  تنك   . سراق درب  يف  ٍتاعاس  لاوط  ءاوھلا  يف 
ّلك سقطلا  حیطي  نأ  نكمملا  نم  ّنأ  فرعأ  يّننأ  يأ   ،Midwest

ٍةوطخب مایقلاب  ُةرطاخملا  كاراب  نكمي  ّهنأ ال  اًضيأ  يعأ  تنكو   . ءيش
. ّركبملا تقولا  اذھ  يف   ، ةبوسحم ریغ 

ّلكب اھحّشرت  تنلعأ  نوتنیلك  يرالیھ  تناك   ، ًابيرقت رھش  لبق 
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ةیلامشلا انيالوراك  حّشرم  ناك  يذلا   ، زدراودإ نوج  ّنأ  امك   . ةقث
ًاثّدحتم  ، اًضيأ رھش  لبق  هتلمح  قلطأ   ، يریك بناج  ىلإ  قباسلا 

، لامجإلا يف   . انيرتاك راصعإ  هرّمد  زنیلروأ  وین  يف  لزنم  مامأ  نم 
ام  . نّییطارقميد نیحّشرم  ةعست  قابسلا  يف  كراشیس  ناك 

. ًةسرش ُةسفانملاو   ، ةمحدزم تناك  ةبلحلا  ّنأ  ينعي 
ءاوھلا يف  حّشرتلا  نع  نالعإلا  ةركفب  رماغي  كاراب  قيرف  ناك 

، تالؤاستلا وأ  تاداقتنالا  هیجوت  يل  حیتي  عقوم  يف  نكأ  مل   . قلطلا
يتلا ّةصنملا   ، ّلقألا يف   ، قيرفلا زّھجي  نأ  ىلع  تررصأ  يّننكل 
رھظي امدنع  جاعزنالا  هیلع  ودبي  يك ال   ، ةأفدمب كاراب  اھیلع  فقیس 

مل  . تمصلا ُتمزتلا   ، كلذ ادع  ام  يف   . ّةینطولا مالعإلا  لئاسو  يف 
ططخ تعِضُو   . رومألا نم  ٍریثك  يف  ّمكحتلا  يعسو  يف  دعي 
ِدّنُجو  ، تّایجیتارتسالا تمِسُرو   ، ّةيریھامجلا تاعّمجتلا 

باحسنالا ناكمإلا  يف  دعي  ملو   ، ةلمحلا راسم  أدب   . نوّعوطتملا
. اھنم

لاز ام  اًرمأ   ، تاذلا ةيامحل  ةیعاوال  ةلواحم  يف   ، يریكفت ّلوحت 
ایلامل نیَتبسانم  نیتّعبق  ىلع  روثعلا  وھو   ، يتّایحالص قاطن  نمض 
امھل تعتبا  دق  تنكو   . حّشرتلا نالعإ  موي  لجأ  نم  اشاسو 

. تقولا ينمھد  نأ  ىلإ  نیتّعبقلا  ُتیسن  يّننكل   ، نيديدج نیفطعم 
دعب  ، ةعيرس ٍتالوج  يف  بھذأ  تأدب   ، نالعإلا موي  بارتقا  عم 
بّقنأ  Water Tower Place يف ّقوستلا  زكارم  ىلإ   ، يلمع ءاھتنا 
عئاضب نیب  ثحبأو   ، ّةيوتشلا بایثلا  نم  ىّقبت  ام  يف  اھلالخ 
يصرح نع  تّیلخت   ، ةزیجو ةرتف  دعب   . ىودج نود  نم   ، ةیفصتلا

ّةيروھمجلا سیئر  يتنب  رھظمب  اشاسو  ایلام  رھظت  نأ  ىلع 
ّمأ امھل  نیتنبا  ِرھظمب  ارھظت  نأ  ىلإ  ىعسأ  تأدبو   ، ّيلبقتسملا
ثحبأ ام  ُتدجو   ، ةثلاثلا يتلوج  يفو   ، اًریخأ  . ّلقألا يف   ، امھاعرت

. اشاسل رھز  ةیناثلاو  ایلامل  ءاضیب  ةدحاو   ، فوصلا نم  نیتّعبق  هنع :
، ایلام َسأر  ىلوألا  َتبسان   ، ریغص ّيئاسن  سایقب  ناتّعبقلا  تناك 
. سمخلا تاونسلا  تاذ  ریغصلا  اشاس  هجو  لوح  ةیناثلا  ّتلدت  امنیب 
امب ناتلیمج  امّھنكل   ، ةقانألا نم  ریبك  ٍردق  ىلع  ناتّعبقلا  نكت  مل 
امھم  ، نیتاتفلا لاصوأ  يف  ءفدلا  ناثعبتس  امّھنأ  ّمھألاو   ، يفكي
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يرصن  ، اًرصن ناك  ّهنكل   ، ًاطیسب اًرصن  كلذ  ناك   . يونیلإ ءاتش  انل  ّأبخ 
. انأ

موي ناكو  رياربف 2007،  / طابش نم  رشاعلا  يف   ، نالعإلا موي  ّلح 
ّترقتسا  . ًالعف هیلع  وھ  اّمم  اًئفد  رثكأ  ودبي   ، قرشم ّيوتش  تبس 
تامسن بوبھ  عم   ، رفصلا تحت  ةرشاعلا  ةجردلا  دنع  ّوجلا  ةرارح 

مویلا يف  دلیفغنيربس  ىلإ  ةعبرألا  نحن  انلصو  ّانك   . ةفیفخ
يف عقي  قدنف  يف  فرغ  ثالث  ّمضي  حانج  يف  انمقأو   ، قباسلا
يك ةلمحلا  ىلع  نومئاقلا  اھرجأتسا  ةقبط  يف   ، ةنيدملا طسو 
نم انوقفار  نيذلا  انئاقدصأو  انتالئاع  دارفأ  نم  تارشعلل  يفكي 

. وغاكیش
دقف  . ّينطولا ىوتسملا  ىلع  ةلمحلا  طوغضب  رعشن  انأدب  ّانك 
ماقیس يذلا  مویلا  يف   ، اًوھس  ، كاراب حّشرت  نالعإ  موي  دّدحت 
سیفات هّمظني  ىًدتنم  وھو  . State of the Black Union ىدتنم

نم ءاتسا  يذلاو   ، ةروھشملا ّةیعاذإلا  ّةیصخشلا   ، يليامس
هذھ ّنأ  ًالئاق   ، ةلمحلا قيرفل  حوضوب  هطخس  نع  ّربع   . عوضوملا
نم ّنأو   ، نّییكریمألا نّییقيرفألا  عمتجمب  فافختسا  نع  ّمنت  ةكرحلا 
ّنأل بارغتسالاب  ترعش   . كاراب حیشرتب  ررضلا  قاحلإ  اھنأش 

. دوسألا عمتجملا  لخاد  نم  انتءاج  انتباصأ  يتلا  ىلوألا  تاقلطلا 
Rolling ةلجم ترشن   ، نالعإلا نم  بسحف  موي  لبقو   ، كلذ دعب 
ىلإ ّيفاحصلا  اھب  ماق  ٍةرايزل  اًفصو  تنّمضت  كاراب  لوح  ةلاقم   Stone
يف نيوضع  لازن  ال  ّانك   . وغاكیش يف   Trinity Church ةسینك
انقزُر نأ  دعب  اًریثك  اھیلإ  ّددرتن  دعن  مل  اّننأ  مغر  ىلع   ، ةسینكلا
بھلت ةبضاغ  ٍةظعوم  نم  ٌسابتقا  ةلاقملا  يف  درو   . نیتاتفلا
ّقلعتتو  ، ةّدع تاونس  لبق  تيار  ایمریج  ّسقلا  اھاقلأ   ، رعاشملا
نوصرحي نّییكریمألا  ّنأ  ىلإ  اھیف  حّملو   ، اندلب يف  دوسلا  ةلماعمب 

. اب نوّمتھي  اّمم  رثكأ  ضیبلا  ّقوفت  ىلع  ظافحلا  ىلع 
رّدصت يذلا  ناونعلا  ناك  دقف   ، ّةیباجيإ تناك  ةماعلا  َةروصلا  ّنأ  عمو 
لئاسو ّنأ  انكردأ  امابوأ .» كارابل  ّةیلاكيدارلا  لوصألا  : » فالغلا

ام  . انّدض حالسك  ٍةعرسب  كلذ  ّلغتست  فوس  ةظفاحملا  مالعإلا 
قالطإ ّةیشع  اًصوصخ   ، ّلكشتلا روط  يف  تناك  ًةثراك  ّنأ  ينعي 
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ةالصلا ّسأرتیس  ناك  تيار  ایمریج  ّسقلا  ّنأل  اًصوصخو   ، ةلمحلا
ةملاكم ءارجإ  ىلإ  كاراب  ّرطضا   . كاراب باطخ  قبست  يتلا  ّةیعامجلا 

نع يراوتلل  اًّدعتسم  ناك  اذإ  ام  سقلا  اھیف  لأس   ، ٍةجرحم ّةیفتاھ 
ّنأب كاراب  ينربخأ   . ّةصنملا فلخ  هتكرب  انحنمب  ءافتكالاو   ، راظنألا
ّهنأ انجتنتساف   ، فقوملا ّةیّمھأ  اًمّھفتم  ادب  ّهنكل   ، جعزنا ّسقلا 

. اھب رعش  يتلا  لمألا  ةبیخ  مغر  ىلع  انمعدیس 
ةطقن انغلب  اّننأب  تغابم  ٌروعش  ينمھد   ، مویلا كلذ  حابص  يف 
مامأ  ، ةملكلل ّيفرحلا  ىنعملاب   ، انترسأ ُضرعن  ّانك  دقف   . ةدوعّاللا
َلفح مویلا  كلذ  ّلثمي  نأ  دوصقملا  ناك   . ّيكریمألا بعشلا  راظنأ 
يف ةّدع  عیباسأ  عیمجلا  ىضمأ  ًالفح   ، ةلمحلل بیھم  ٍقالطإ 
نم  ، مئاد ٌقلق  اھّكلمتي  ةفیضم  ّيأ  نأش   ، ّنكمتأ مل   . هل ریضحتلا 
دقف  . تقولا نیحي  امدنع  ٌدحأ  رضحي  ّالأ  يف  يفواخم  نم  ّصلختلا 
مل َفواخم  يناعأ   ، ًانایحأ ّكشلاب  ًةنوكسم   ، كارابل اًفالخ   ، تنك
اًمامت حلصن  نكن  مل  اذإ  اذام   . يتلوفط ذنم  اھنم  ّصلختلا  عطتسأ 
كاراب ناك  اّمبر   . تاغلابم ّدرجم  انل  لیق  ام  ّلك  ناك  اّمبر  ؟  عقوملا اذھل 
تلواح  . دعب هتقو  نحي  مل  اّمبر   . هوّديؤم دقتعي  اّمم  ًّةیبعش  ّلقأ 
ةعاق ىلإ  ًاّیفلخ  ًاباب  جلن  نحنو   ، اّھلك كوكشلا  كلت  نم  ّصلختلا 
ةيؤر نم  ّنكمتأ  نأ  نود  نم   ، ميدقلا لوتیباكلا  ىنبم  لخاد  راظتنالا 
مقاط نم  عضولل  ٍمییقت  ىلع  عّلطأ  يكل  تبھذ   . اًجراخ لصحي  ام 
هیك ىلإو   ، يتدلاو ىلإ  ایلامو  اشاسب  تدھع  نأ  دعب   ، ةلمحلا

تحبصأ  ، كارابل ةقباس  ٌةدشرم  يھو  ياك – » امام   – » نوسليو
. نیتاتفلل ةّدج  ةباثمب  ةریخألا  تاونسلا  يف 

اوأدب دق  اوناك  سانلا  ّنإ  ّىتح   ، اًریبك ناك  دشحلا  ّنأ  يل  لیق 
ىلإ كاراب  جرخي  نأ  ّططخملا  نم  ناك   . رجفلا جالبنا  لبق  نوعّمجتي 
ّيیحنل  ، قئاقد دعب  ناتاتفلاو  انأ  هیلإ  ّمضنن  ّمث   ، ًّالوأ ّةصنملا 

ىلع ىقبن  نل  نیتاتفلاو  يّننأ  اًقبسم  تحضوأ  ُتنكو   . روھمجلا
مل  . باطخلا اھقرغتسیس  يتلا  نيرشعلا  قئاقدلا  لاوط  ّةصنملا 
، كارح نود  نم  سولجلا  نیتلفط  نم  بلطن  نأ  قطنملا  نم  نكي 
يف كاراب  َّةیضق  َدیفي  نلف   . لصحي امب  ناعتمتست  امّھنأب  رھاظتلاو 

. لملمتت تأدب  وأ  امھادحإ  تسطع  وأ   ، رجضلا امھیلع  ادب  اذإ  ءيش 
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ّيطمنلا رودلا  فرعأ  تنك  دقف   . اًضيأ ّيلع  قبطني  هتاذ  ءيشلا  ناك 
تاذ  ، ةّقنأتملا ةیمدلاب  هبشألا  ةجوزلا   ، هتيدأت يب  ضرتفُي  يذلا 

نیتّقلأتم نینیعب  اھجوز  لّمأتت  يھو   ، ةيانعب ةموسرملا  ةماستبالا 
نلو  ، يتعیبط نم  كلذ  نكي  مل   . اھقطني ٍةملك  ّلك  ىلع  ينثت  اّھنأك 

، اھجوز معدت  يتلا  ةجوزلا  نوكأ  نأ  يننكمي   . اًقالطإ كلذك  حبصي 
. ًاّیلآ ًاناسنإ  ّلوحتأ  نل  يّننكل 

ّسقلا عم  ةریصق  ٍةالصو   ، ةلمحلا قيرف  عم  زجوم  عامتجا  دعب 
، ٍّودم ٍباحرتب  هلباق  يذلا  روھمجلا  ّيیحیل  كاراب  جرخ   ، تيار
ایلام بحطصأل  تدع   . لوتیباكلا ىنبم  لخاد  انأو  هعامس  ُتعطتسا 
امتنأ لھ  : » نیتاتفلا تلأس   . ریبك ّرتوتب  رعشأ  تأدبو   ، اشاسو

«. ؟ ناتّدعتسم
رعشأ  ، يّمأ : » اھسأر نع  رھزلا  اھتّعبق  عفرت  يھو  اشاس  تلاق 

«. ّرحلاب
، يتبیبح : » لوقأ انأو   ، ًةیناث اھسأر  ىلع  اھتعضوو  ةّعبقلا  تكسمأ 

«. جراخلا يف  ةدوربلا  ديدش  سقطلاف   . اھيرمتعت نأ  بجي 
«. لخادلا يف  نحن   . جراخلا يف  انسل  اّننكل  : » اشاس تلاق 

ىدحإ ىلإ  ُترظن   ، كلذ لدب   ، اھلداجأ مل   . اشاس ةعیبط  كلت  تناك 
ًالافطأ تقزُر  نكت  مل  اّھنأ  حجرألاو  ةلمحلا –  قيرف  يف  تّاباشلا 
دقفأ فوسف   ، نآلا أدبن  مل  نإ  لوقأس : يّننأك  يتاناعم –  مھفتل 

. نیتاتفلا نیتاھ  ىلع  ةرطیسلا 
بوص هّجوتنل  انیلإ  تراشأ  ّمث   ، يب ًةفأر   ، اھسأرب ّةباشلا  َتأموأ 

. تقولا ناح  دقل   . لخدملا
ّةیسایسلا تّایلاعفلا  نم  هب  سأب  اًددع ال  ُترضح  دق  كاذنآ  تنك 

ةریبك تاعومجم  عم  لعافتي  ةّدع  تّارم  هتدھاشو   ، كارابب ّةصاخلا 
تاعامتجاو  ، تالمح قالطإ  تالفح  ترضح   . ّيباختنالا هروھمج  نم 
ُتدھاشو  . نیعرتقملا تاوصأ  دادعت  تالفحو   ، تاّعربتلا عمجل 

يف لصح  ام  ّنكل   . ىمادق نومعادو  ءاقدصأ  اھیف  كراشي  اًدوشح 
. اًمامت اًفلتخم  اًئیش  ناك  دلیفغنيربس 

يمامتھا ّلك  تّزكر   . ّةصنملا اندوعص  َةظحل  يباصعأ  ينتناخ 
كسمأ انأو  تلق   . ّرثعتت نلو   ، مستبت اّھنأ  نم  ّدكأتأل  اشاس  ىلع 
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انتقبس دق  ایلام  تناك  يمستبا .»!  ، يتبیبح كسأر  يعفرا  : » اھدیب
تّحولو اھدلاوب  تقحل   . ةضيرع ًةماستبا  مستبتو  اھنقذ  عفرت  يھو 
ةلواحم ّلقألا  يف  وأ   ، روھمجلا ةيؤر  نم  ّنكمتأ  مل   . روھمجلل اھدیب 

رثكأ ّنأ  ّنیبت   . ًالئاھ بخصلا  ناك   . تاجردلا اندعص  امدعب  ّالإ   ، هتيؤر
سانلا ناك   . مویلا كلذ  يف  اورضح  ٍصخش  فلأ  رشع  ةسمخ  نم 

، لوتیباكلا ىنبم  دودح  نوزواجتي   ، رظنلا ّدم  ىلع  نيرشتنم 
. ةسامحلاب اننورمغيو 

تبسلا موي  ةیضمت  نوراتخي  نيذلا  ءالؤھ  نم  يتایح  يف  نكأ  مل 
ةلاص يف  فوقولاب  ةّمتھم  نكأ  ملف   . ّيریھامج ّيسایس  عّمجت  يف 
دوعو ىلإ  عمتسأ  يكل   ، ّةیسردم تالافتحا  ةعاق  يف  وأ   ، ّةیضاير

ّلك رضح  اذامل  يسفن  يف  ُتلءاست   . تّایھدب ىلإو  ٍةسرطغتم 
يك ّةیفاضإ  َبراوج  ءادترا  ىلإ  مھعفد  يذلا  ام  ؟  صاخشألا كئلوأ 
ّلیختأ نأ  يناكمإ  يف  ناك  ؟  درابلا سقطلا  اذھ  يف  ٍتاعاس  اوفقي 
ّةیقیسوم ةقرف  عامس  راظتنال  ًةكیمس  ًابایث  نودتري  اًصاخشأ 

ةارابم روضح  نولّمحتي  وأ   ، بلق رھظ  نع  اھتاینغأ  تاملك  اوظفح 
اودھاشي يكل   ، ٍجلثم موي  يف   ، ّةینطولا مدقلا  ةرك  قرف  ةلوطب 

؟ ةسایسلا لجأ  نم   ، ْنكلو  . ةلوفطلا ذنم  هرابخأ  نوطّقستي  اًقيرف 
. لبق نم  هتربتخا  ام  ّلك  نع  اًفلتخم  كلذ  ناك 

. نحن تناك   ، ةظحللا كلت  يف   ، ّةیقیسوملا ةقرفلا  ّنأ  يعأ  تأدب 
ٌروعش ينرمغ   . بعلملا ىلإ  لوزنلا  ىلع  كشوي  يذلا  قيرفلا  ّانك 
اّننأب ُترعش   . اّھلك ىرخألا  يرعاشم  زواجت  ّةیلوؤسملاب  ئجافم 

رامثتسا مھنم  بلطن  ّانك   . دشحلا كلذ  نم  صخش  ّلكل  نونيدم 
ُءافولا  ، اھیف  ، انیلع بّجوتي  يتلا  ةظحللا  تناح  دق  اھو   ، انیف مھتقث 

ةسامحلا كلت  يف  رارمتسالا  يأ  ؛  انل هومّدق  ام  لباقم  انتامازتلاب 
مل  . ضیبألا تیبلا  ىلإ  ًالوصو   ، ةيالو نیسمخ  ربعو   ، اًرھش نيرشع 
نوكي دق  ّهنأب  كاذتظحل  ترعش  يّننكل   ، نكمم كلذ  ّنأ  دقتعأ  نكأ 

ّلك عم  مربُي  دقع   ، ّةیطارقميدلا رھوج  وھ  اذھ  ّنأ  ُتكردأ   . كلذك
كلت يف  ّيدل  ناك   . مكلجأل رضحنو  انلجأ  نم  نورضحت   . صخش
كاراب زوف  يف  بغرأ  يكل  ّيفاضإ  ببس  فلأ  رشع  ةسمخ  ةظحللا 

. تاباختنالا يف 
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، ةمزتلم انترسأ  تحبصأ   . ةلماك ةروصب  ًةمزتلم  كاذنیح  تحبصأ 
ام ّروصتأ  تأدب  دق  نكأ  مل   . فوخلا نم  اًضعب  ریثي  كلذ  ناك  نإو 
نحن فقن  جراخلا –  يف  كانھ –  ّانك  اّننكل   . لبقتسملا يف  انرظتني 
ىلع فطاعملا  ىوس  انرتسي  ، ال  تالآلاو دوشحلا  ةھجاومب  ةعبرألا 
. هّیطغت يذلا  ریغصلا  سأرلا  نم  ًالیلق  ربكأ  رھز  ٍةّعبقو   ، انداسجأ

، رخآ َولت  عالطتسا  يفف   . ًابعص ًاّيّدج  اًمصخ  نوتنیلك  يرالیھ  تناك 
يف نیلَمتحملا  نیعرتقملا  فوفص  يف  ّةیلضفألاب  َتیظح 
كاراب اھنع  رّخأت  ثیح  ؛  ّيطارقميدلا بزحلل  ّةيدیھمتلا  تاباختنالا 
ناك  . طاقن رشعب  زدراودإ  زواجت  نیح  يف   ، نيرشعب وأ  طاقن  رشعب 

نیّقوشتم اوناك  امك   ، نوتنیلك لآ  نوفرعي  نّویطارقميدلا  نوعرتقملا 
تناك سانلا  نم  بسحف  ّةلق  ّنأ  نیح  يف   ، تاباختنالا بسكل 
قيرف ّلكو  كارابو  انأ  اًعیمج –  انكردأ   . يجوز مسا  ظفلت  فیك  فرعت 
كاراب ىعدي  دوسأ  ًالجر  ّنأ   ، ةليوط ٍةرتفب  نالعإلا  موي  لبق  ةلمحلا – 
نوكي نل   ، ّةیسایسلا هبھاوم  ّلك  مغر  ىلعو   ، امابوأ نیسح 

. ًالھس هحّشرت 
رعش دقف   . اًضيأ دوسألا  عمتجملا  لخاد  اھانھجاو  ةبقع  كلت  تناك 

، كاراب حّشرت  نأشب  ةيادبلا  يف  انأ  ُترعش  امك   ، دوسلا نم  رثك 
ّةیقیقح ةصرفب  ّعتمتي  يجوز  ّنأب  قيدصتلا  نوعیطتسي  ال  مّھنأب 
عیطتسي دوسأ  ًالجر  ّنأب  اًضيأ  اوعنتقي  نأ  مھنم  ٍرثك  ىلع  ناك   . زوفلل

ىنع ام   . ءاضیب ّةیبلاغ  اھنطقت  قطانم  لخاد  تاباختنالا  يف  زوفلا 
. حّشرم لضفأ  يناث   ، ًانامأ رثكأ  ٍتاناھر  ىلإ  ًابلاغ  نوأجلیس  مّھنأ 

ليوحت يف   ، كاراب ىلإ  ةبسنلاب  يّدحتلا  بناوج  ُدحأ  ّلثمت 
رھظأ يذلا  نوتنیلك  لیبل  ميدقلا  مھئالو  نع  دوسلا  نیعرتقملا 
يلاتلاب  ، نّییكریمألا نّییقيرفألا  عمتجم  ءازإ  ةدوھعم  ریغ  ًةسالس 
نيوكت نم  ّنكمت  كاراب  ناكو   . هطاسوأ يف  ةّدع  ٍتاقالع  َجسن 
ّىتش نم   ، ّيباختنالا هروھمج  نم  دارفأ  عم  ٍّةّيدو  تاقالع 
عرازملا قطانم  كلذ  يف  امب   ، اّھلك يونیلإ  ءاحنأ  يف   ، تالاجملا

يف ّنأ  تبثأ  امك   . ءاضیبلا ةغبصلا  تاذ   ، ةيالولا بونج   ، ّةیفيرلا
اوكردأ اونوكي  مل  اًرثك  ّنكل   ، اّھلك عمتجملا  تائف  ىلإ  لوصولا  هناكمإ 

. هنأشب ةقیقحلا  هذھ 
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عیطتسي ال  دوسأ  اًحشرم  ّنأ  كردن  ّانك   . رھجملا تحت  كاراب  ناك 
. فعاضم ٍدھج  لذب  ىلإ  رطضیس  ّهنأو   ، ّةلز ّيأ  تاعبت  لُّمحت 

ُلمألا ناك   ، نوتنیلك مسا  لمحي  حّشرم ال  ّلكو  كاراب  ىلإ  ةبسنلاب 
ءدبلاو  ، ّةیخس تاّعربت  عمج  يف  نمكي  حّشرتلا  بسكل  دیحولا 
لحارم ىلوأ  يف  ّدیجلا  ءادألا  حنمي  نأ  لمأ  ىلع   ، ةعرسب اھقافنإب 
زواجتو مّدقتلا  نم  اھّنكمي  ةلمحلل  ًایفاك  اًمخز  ّةيدیھمتلا  تاباختنالا 

. نوتنیلكل ّةیباختنالا  ةنیكاملا 
. بحسنن وأ  اھبسكن  نأ  انیلع  ناك   . اويآ ةيالو  ىلع  انلامآ  تّزكرت 

نّاكسلا ةبسن  غلبتو  ًاّیفير  اًعباط  لمحت  يتلا  ةيالولا   ، اويآ ربتعُتو 
نكمي الو   ، ّةصاخ ةعیبط  تاذ  ًةيالو   ، ةئملا يف  نیعست  اھیف  ضیبلا 
لثمألا عقوملاب  تسیل  اّھنأ  امك   . ًاّینطو ًاّیسایس  اًرّشؤم  اھرابتعا 

. هسفنب فيرعتلا   ، وغاكیش يف  میقي  دوسأ  ٌلجر  هیف  لواحي  يذلا 
ىلوألا ةيالولا  ماعلا 1972،  ذنمو   ، اويآ تناك   . انعقاو كلذ  ناك   ، نكلو

الك ُءاضعأ  داتعا  دقو   . ّةیّلوألا ّةیسائرلا  تاباختنالا  اھنم  قلطنت  يتلا 
بزحلا وّلثمم  اھدقعي  تاعامتجا  يف  مھتاوصأب  َءالدإلا  نیبزحلا 

. ءاتشلا لصف  يف  نیلّضفملا  مھیحّشرم  لیجستل  نّوّیلحملا 
تفل نم  َتنكمت  اذإف   . كانھ ثدحي  ام  بقارت  اھرسأب  ةّمألا  تناكو 

، روفلا ىلع   ، كُحّشرت بستكي   ، كوبودو ناوم  يد  يف  راظنألا 
اذإ ّهنأ   ، اًضيأ  ، كردن ّانك   . سیلجنأ سول  يفو  ودنالروأ  يف  ّةیّمھأ 
ىلإ ةلاسرب  كلذ  ثعبي  فوسف   ، اويآ يف  اًّدیج  انؤادأ  ناك 
قيدصت اوأدبي  نأ  ينطولا : ىوتسملا  ىلع  دوسلا  نیعرتقملا 
سلجم يف  اًقباس  اًوضع  هتفصب   ، كاراب عقوم  ناك   . كاراب زوف  ناكمإ 

ّدح ىلإ  اًفورعم  همسا  لعج  ام  وھو  ةرواجملا –  يونیلإ  يف  ةيالولا 
دق ةقطنملا –  يف  ىربكلا  اياضقلاب  ّدیجلا  ماملإلا  نم  هنَّكمو   ، ام

ّةیلضفأ  ، اويآ يف   ، ةلیئض ولو   ، ّةیلضفأب ّعتمتن  اّننأب  فولب  دیفيد  عنقأ 
. اھلالغتسا لواحنس 

نأ دعب  ًابيرقت –  ًاّیعوبسأ  اويآ  ةرايز  ىلإ  ّرطضأس  يّننأ  كلذ  ىنع 
راطم نم   ، ركابلا حابصلا  يف   United Airlines طوطخ ةرئاط  ّلقتسأ 
مایقلل  ، مویلا يف  تّاطحم  عبرأ  وأ  ثالث  يل  نوكت  ثیح  ریھوأ – 

، ةيادبلا ذنم  فولب  عم  تقّفتا  تنك   . ةلمحلاب ّةصاخ  تاطاشنب 
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ّنأ  ، ةلمحلا يف  ةكراشملل  اھب  رعشأ  يتلا  ةداعسلا  مغر  ىلعو 
نوكأل بسانملا  تقولا  يف  وغاكیش  ىلإ  يتداعإ  دّھعتي  نأ  هیلع 
ىلع يتدلاو  تقفاو   . ًالیل امھيريرس  ىلإ  نايوأت  امدنع  نیتاتفلا  عم 
ناك  . رفاسأ امدنع  نیتاتفلا  عم  ىقبت  يك  اھلمع  ِتاعاس  ضیفخت 
كلذ عمو   ، اويآ يف  نوكي  ةریثك  ٍتاعاس  صیصخت  اًضيأ  كاراب  ىلع 
امك  ، ُتحبصأ  . اًعم ناكم –  ّيأ  يف  وأ  كانھ –  نوكن  ام  اًردان 
يف نیعرتقملاب  َعامتجالا  عیطتسأ  ؛  حّشرملا نم  ًاليدب   ، ينوفصو
لوجي كاراب  نوكي  يذلا  تقولا  يف   ، يتیس اويآ  يف  ّّيلحم  ٍزكرم 

مل  . ةلمحلل ًةمدخ  كرويوین  يف  تاّعربتلا  عمجي  وأ   ، زلوف رادیس  يف 
دنع ّالإ  ةدحاو  ةفرغ  يف  اننوعمجي  ةلمحلا  ىلع  نومئاقلا  نكي 

. ىوصقلا ةرورضلا 
، نیظقیلا نيدعاسملا  نم  ةعومجم  ِةبحصب  رفاسي  كاراب  راص 
ادب  . نیصخش نم  ّفلؤم  يب  ّصاخ  قيرف  فیظوتل  ٌغلبم  يل  ّصُخو  صِ
يف ةكراشملا  يونأ  ُتنك  يّننأل   ، ّيلإ ةبسنلاب  هیف  اًغلابم  كلذ 
نع ةركف  ىندأ  كلمأ  مل   . عوبسألا يف  طقف  ةثالث  وأ  نیموي  ةلمحلا 

فیظوتب كاراب  جمارب  ّمظنم  ىصوأ   . هیلإ جاتحأ  يذلا  معدلا  ىدم 
قيرفلا تّسأرتو   ، يقيرف يف  ةّفظوم  ّلوأ  تناك  يتلا  رتنيو  اسیلیم 

يف نامربیل  وج  روتانیسلا  بتكم  يف  تلمع  اسیلیم  تناك   . اًقحال
بصنمل  ، ّةیباختنالا هتلمح  يف  تكراش  امك   ، سرغنوكلا ىنبم 

ةأرما يھو  اسیلیم –  عم  ًةلباقم  تيرجأ  ماعلا 2000 .  ، سیئرلا بئان 
ةفرغ يف  تّاینیثالثلا –  رخاوأ  يف   ، ّةّیبط تارّاظن  عضت  ءارقش 
اھحورو ءيرجلا  اھئاكذب  تبجعُأو   ، وغاكیش يف  انلزنم  يف  سولجلا 
امدنع اھّتیّمھأ  ترھظ  ٌةفص  يھو   ، لیصافتلاب اھِسوھبو   ، ةحرملا
مختملا يلامعأ –  لودج  نمض  ةلمحلا  تاطاشن  جمد  لواحأ  ُتأدب 

، ءوفك ًةقیقد  ةناسنإ  اسیلیم   . ىفشتسملا لخاد  اًساسأ – 
اھلعجل يفكي  امب  ةسایسلا  ءاوجأ  تشاع  اّھنأ  امك   . ةكرحلا ةعيرس 

ىوس ينرغصت  ال  اّھنأ  امبو   . اھعاقيإ ةعرسو  اھتبوعصب  ّرثأتت  ال 
نم رثكأ   ، ریصنلاو ّدنلا  عقوم  نم  يعم  تلماعت  دقف   ، ةلیلق ٍتاونسب 
قثأس يّننأب  ترعش   . مھتلباق نيذلا  ةلمحلا  قيرف  ءاضعأ  يقاب 

ىنعملاب  ، اّھلك يتایح  بناوج  يف  مویلا –  ّىتح  تلز  امو  اھیف – 
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. ةملكلل ّيفرحلا 
دلیفیلیل كیمروك  كام  يتياك  مامضناب  ریغصلا  ُّيثالثلا  لمتكا 

غلبت مل  يتلا   ، يتياك تناكو   . لصاوتلاو مالعإلا  ةريدم  لمعتل   ، انیلإ
. ّةیسائر تاباختنا  ةلمح  يف  ةكراشملا  اھل  تقبس  دق   ، نیثالثلا
ام وھو   ، ىلوألا ةّدیسلا  تناك  نیح  نوتنیلك  يرالیھ  عم  تلمع  امك 
ّةیكذ ةعاجش  ةّدیس  يتياك   . ّيلإ ةبسنلاب  اھتربخ  ّةیّمھأ  فعاض 

تّاطحملا مقطأو  نّییفاحصلا  عم  لماعتلا  ّتلوت   ، ماودلا ىلع  ةقینأو 
نمو  ، اھّمظنن يتلا  اّھلك  تّایلاعفلا  ةیطغت  نم  ّدكأتلاو   ، ّةینويزفلتلا

تارئاطلا نیب  انرمأ  نم  ٍةلجع  ىلع  لّقنتلا  ءانثأ  رثأتي  نل  يرھظم  ّنأ 
تناك يتلا  دلجلا  ةبیقحلا  لضفب  كلذو  ةریثكلا –  تّایلاعفلاو 

، ةطایخ ةّدعبو   ، مفلا ّطعمو  تارِ  ، عقبلا تاليزمب  ةءولمملاو   ، اھلمحت
. براوجلا نم  ّيفاضإ  جوزبو 

نوموقي ةسائرلل  نیحّشرم  رابخألا  تارشن  يف  اًرارم  ُتيأر 
معاطملا يف  ءاطسب  نینطاوم  نوعطاقيو   ، اويآ يف  مھتالوجب 

مامأ روص  مھل  طقتلُت  يكل  ٍةفاخسب  نوفقي  وأ   ، ةوھقلا نوفشتري 
تاناجرھم يف  يلاقملا  نولوانتي  وأ   ، ةدبزلا نم  ةعونصم  ةرقب 

مدخت يتلا  تاّفرصتلا  طبضلاب  ّنیبتأ  نأ  عطتسأ  مل   . ةيالولا
ّدرجمل نوحّشرملا  اھب  موقي  يتلا  تاّفرصتلاو   ، ًالعف نیعرتقملا 

! يھابتلا
يتّمھم ّنأ  اولاق   . يل اويآ  عضو  حیضوت  كاراب  وراشتسم  لواح 

، ةيالولا ءاجرأ  يف  نّییطارقميدلا  عم  تقولا  ةیضمت  اًمومع  يضتقت 
ةلواحمو  ، نیّعوطتملا عیجشتو   ، ةریغصلا تاعومجملا  ىلإ  هّجوتلاو 
نوذخأي اوناك  اويآ  نّاكس  ّنأ  اوفاضأو   . ّّيلحملا عمتجملا  ةداق  بسك 

، ّدجلا لمحم  ىلع  ّةیسایسلا  تاھّجوتلا  ديدحت  يف  مھَرود 
نوحرطيو  ، نیحّشرملا ةلباقمل  ّدیج  ٍلكشب  مھسفنأ  نوّدعيو 

نأ ىلع  نوداتعم  مّھنأ  امبو   . مھجمارب لوح  ةّمھم  ةلئسأ  مھیلع 
مّھدو بسك  ناكمإلا  يف  نكي  مل   ، مھنم نّویسایسلا  ّبرقتي 
مھنكمي اويآ  نّاكس  ّنأ  يل  لیق  امك   . بسحف ةحفاصمو  ٍةماستباب 

، هجول اًھجو   ، حّشرم ّلك  عم  ثيدح  ءارجإ  راظتناب  اًروھش  اودمصي  نأ 
نيراشتسملا تاف  ام  ّنكل   . مھدحأ دیيأت  مازتلا  اوّررقي  نأ  لبق 
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، لمع ّةطخ  ّيأ  ينوطعي  مل   . اويآ يف  يتّمھم  ةعیبط  وھ  هُحیضوت 
دادعإ ّيلع  ّنأ  تكردأ   . ةحیصن ّدرجم  ّىتح  وأ   ، ةشقانملل اًراكفأ  الو 

. يسفنب كلذ  ّلك 
ةيادب يف   ، ةلمحلا قایس  يف  يدحو  هب  تمق  طاشن  ّلوأ  ناك 
ّعزوت  . ناوم يد  يف  عضاوتم  تیب  لخاد   ، ليربأ / ناسین رھش 
ىلعو كئارألا  ىلع   ، سولجلا ةفرغ  يف   ، صاخشألا ُتارشع 
نورخآ سلجو   ، ةبسانملل اًصّیصخ  ترِضحُأ  ّّيطلل  ةلباق  ٍسارك 
ّأیھتأ انأو  ةفرغلا  يف  يرظنب  لوجأ  تنك  امنیب   . ضرألا ىلع  ءاصفرقلا 
مغر ىلع   ، ةشھدلا نم  ٍضعبب  ينرعشأ  اًئیش  ُتدھاش   ، مالكلل

ةریغصلا تالواطلا  تيأر   . ينشھدي نأ  يغبني  نكي  مل  ّهنأ 
، ةربإلاب ةلوغشم  ٍضیب  شرافمب  ًةاطغم   ، كئارألا مامأ  ةعوضوملا 

اھعضت  ، زدلیش لآ  نم   ، يتّدج تناك  يتلا  شرافملا  هبشت  تناك 
اًمامت ةھیبش  ةریغص  فزخ  لیثامت  دوجو  تظحالو   ، اھلزنم يف 
ىلع اھعضتو   ، انيديأ لوانتم  نم  اھدعبت  يبور  تناك  يتلا  لیثامتلاب 
لجر كانھ  ناك   . دیلكوي عراش  يف   ، ّةیضرألا ةقبطلا  يف   ، ففرألا
نكلو  ، اويآ يف  ُتنك   . ّةدومب يل  مستبي  ّلوألا  فصلا  يف  سلجي 
اويآ نّاكس  ّنأ  كردأ  تأدب   . يتیب يف  يّننأب  ٌّيوق  روعش  ينّكلمت 
الو  ، ىقمحلا نوقیطي  ال   ، نوسنبور لآو  زدلیش  لآب  نیھیبش  اوناك 
نم عداخملا  ناسنإلا  فشك  مھناكمإ  يف   ، نيّربكتملا يف  نوقثي 

. دعُب
، يّتیجس ىلع  نوكأ  نأ  يھ  يتّمھم  ّنأ  ةظحللا  كلت  يف  تفرع 

. هتلعف ام  اذھو   . يتعیبط ىلع  ثّدحتأ  نأو 
يف تأشن   . امابوأ لیشیم  يمسا   . يسفن نع  مكثّدحأس 

ةقبطلا يف   ، ةریغص ةّقش  يف   ، وغاكیش نم  ّيبونجلا  بناجلا 
لمعي يدلاو  ناك   . لزنملا اذھ  هبشي  نیتقبطب  لزنم  نم  ایلعلا 
تمزتلا دقف  يتدلاو  اّمأ   . ةنيدملا يف  هایملا  ريركتل  ةأشنم  يف 

«. يقیقشو انأ  انتیبرتل  لزنملا 
انأشن يتلا  میقلا  نعو  يقیقش  نع  ؛  ءيش ّلك  نع  مھتثّدح 
لجرلا  ، يلمع ناكم  يف  هُتلباق  يذلا  عرابلا  يماحملا  نع   ، اھیلع
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يتلا ةيؤرلاو   ، هتكنحو هتربخ  ةعسب  يفطاوع  ىلع  ىلوتسا  يذلا 
لزنملا ءاحنأ  يف  ةّعزوم  هبراوج  كرت  يذلا  لجرلا   ، ملاعلل اھلمحي 

تنك فیك  مھتربخأ   . همون ءانثأ  ًانایحأ  رخشي  يذلاو   ، حابص تاذ 
نیتاتفلا رِضحُت  يّمأ  تناك  فیكو   ، ىفشتسملا يف  يلمعب  ظفتحأ 

. ةسردملا نم 
ملاع ّنأ  مھل  تلق   . ةسایسلا هاجت  يفطاوع  ءافخإ  لواحأ  مل 

. نیحلاصلا صاخشألل  بسانملا  ناكملا  نكي  مل  ةسایسلا 
قلقلاو  ، كاراب حّشرت  رارق  نأشب  هتشع  يذلا  عارصلا  تحرشو 
طیلست َةجیتن  انُترسأ  هل  ّضرعتت  نأ  نكمي  ام  ببسب  ينباتنا  يذلا 
يجوز يف  قثأ  يّننأل  مھمامأ  فقأ  يّننأ  مھل  تلق   . اھیلع ءاوضألا 
ىدمو  ، ةعلاطملاب هعلو  ىدم  فرعأ  يّننأل   ، هزاجنإ هنكمي  ام  يفو 
سیئرلا عون  اًمامت  ّلثمي  يجوز  ّنأ  تفضأو   . رومألا يف  هریكفت  قمع 

، يّننأ مغر  ىلع   ، دلبلا اذھل  هراتخأ  نأ  نكمي  يذلا  قئاللا  ّيكذلا 
لزنملا نم  ًابيرق  هءاقب  لّضفأ   ، ّينانألا ّيصخشلا  دیعصلا  ىلعو 

. تاونسلا كلت  لالخ 
رادیسو  ، تروبنیفاد يف  اھتاذ –  ةياورلا  تّررك   ، عیباسألا رورمب 
لاشرامو  ، يتیس سكویس  يفو   ، سفالب لسنواكو   ، سدیبار

يفو  ، تاباقنلا تاعاق  يفو   ، تابتكملا يف  نیتاكسومو –   ، نوات
رثكأ سقطلا  ىحضأ  امدنعو   ، نّینسملا نیبراحملا  ىمادقل  ىًوأم 
اّملك  . ةّماعلا قئادحلا  يفو  لزانملل  ّةیمامألا  ِتافرشلا  ىلع   ، اًئفد

. يتياكح ُتببحأ   . ّةیعیبطلا هتربن  يتوص  داعتسا   ، ةياكحلا ُتددر 
يننوّركذي صاخشأ  مامأ  اھيورأ  تنكو   . اھتياور ءانثأ  حایترالاب  ترعش 

ديرب يّفظوم  مامأ  ؛  ةرشبلا نول  فالتخا  مغر  ىلع   ، يتلئاعب
ىلع فزع  تاّسردمو  ؛  يدناد مالحأ  هبشت   ، ةریبك ًالامآ  نولمحي 
تّابرو تاھّمأو  ؛  يبور لثم   ، ةّماعلا ةحلصملا  ىلع  ٍتاصيرح  ونایبلا 

؛ يتدلاو لثم   ، نیّسردملاو لھألا  ّةیعمج  يف  ٍتاطشان  لزانم 
، مھرسأ داعسإ  لیبس  يف  اًدھج  نورخّدي  ال  ّةيودي  ٍنھم  لاّمعو 
تنك  . تاظحالم لیجست  وأ  ّبردتلا  ىلإ  ةجاحب  نكأ  مل   . يدلاو لثم 

. ٍقدصب هب  رعشأ  ام  لوقأ 
، فراعملا ضعب  ّىتحو   ، نّویفاحصلا ناك   ، تقولا كلذ  لاوط 
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، نيرعشت فیك  ةفلتخم : لاكشأب  نإو   ، اًدحاو ًالاؤس  ّيلع  نوحرطي 
ةجيرخو  ، اًرتمیتنس نینامثو  اًرتم  اھلوط  غلبي  ءادوس  ةأرما  َكنوك 
صاخشأ ىلإ  ةفرغ  يف  كثّدحتب   ،Ivy League تاعماج ىدحإ 

؟ فقوملا ةبارغب  نيرعشت  لھ  ؟  ضیبلا نم  مھمظعم 
ِهبشب قفارتي  اًمود  ناك  دقف   . اًقالطإ لاؤسلا  اذھ  ّبحأ  مل 
يلاؤس يمھفت  ال  : » اًنمض لوقت   ، ةيوتلم ٍةجھلبو   ، ةكبترم ةماستبا 

. قرِعلا عوضوم  مھتبراقم  دنع  سانلا  اھیلإ  أجلي   ،« ئطاخ وحن  ىلع 
وھ فالتخالا  ّنأ  ضرتفتو   ، انب نیھتست  ةركفلا  كلت  ّنأب  رعشأ  تنك 

. سانلا هظحالي  ام  ّلك 
، كاذنآ هربتخأ  تنك  ام  ّلك  ضقاني  ّهنأل  يّنزفتسي  لاؤسلا  ناك 

لجرلا مھلباقأ : نيذلا  صاخشألا   ، ودبي ام  يف   ، هربتخي ناك  ام  ّلكو 
ةعماجلا بلاطو   ، هصیمق بیج  ىلع  ةرذلا  روذب  راعش  شِقُن  يذلا 
ترضحأ يتلا  ةأرملاو   ، بھذلا نولبو  ءادوس  اًفوص  ًةزنك  يدتري  يذلا 
ٍسمشب اھتّنيز  ةریغص  ٍتاكعك  اھَتألم  ةغراف  تاّجلثم  ةبلع  اھعم 

دعب ّينم  نوبرتقي  صاخشألا  كئلوأ  ناك   . انتلمح راعش  وھو  غزبت – 
اولوقیل ؛  ةكرتشملا رومألا  لوح  ثّدحتلا  ىلإ  نیقّاوت   ، يثيدح ءاھنإ 
دادجأ مھيدل  ناك  وأ   ، دّدعتملا ّبلصتلا  ءاد  نوناعي  اًضيأ  مھيِدلاو  ّنأ 
مھل قبسي  مل  ّهنأ  مھنم  رثك  لاق   . يتّدجو يّدجب  نوھیبش  تاّدجو 
مھلعج انتلمح  يف  ام  اًئیش  ّنكل   ، ةسایسلا لاجم  يف  طارخنالا 

يف ّعوطتلل  نوّططخي  مّھنأو   ، ةلواحملا ّقحتسي  رمألا  ّنأ  نودقتعي 
، مھتایح ءاكرش  عانقإ  نولواحیس  مّھنأو   ، ةلمحلل ّّيلحملا  بتكملا 

. اًضيأ تاعامتجالا  ىلإ  يتأي  يكل   ، مھناریج نم  اًدحأ  وأ 
كئلوأ قناعأ  تنك   . ّةیقیقحو ّةیعیبط  تالعافتلا  كلت  تدب 

. ةرارحب يننوقناعي  اًضيأ  اوناكو   ، ًاّیئاقلت صاخشألا 
يذلا لافطألا  بیبط  ىلإ  ایلام  ُتبحطصا   ، ةرتفلا كلت  لالخ 
موقن ةرايز  يھو   ، اھتّحص ىلع  نانئمطالل   ، نیتاتفلا ىلع  فرشي 
تبیصأ يذلا  وبرلا  ضرم  عضو  ةعباتمل   ، ّةتسو رھشأ  ةثالث  ّلك  اھب 

ام يف  ّدیج  اھعضو  ّنأب  بیبطلا  ينربخأ   . ًةعیضر تناك  نأ  ذنم  هب 
ةلتك رّشؤم  ّنأ  لاق  ؛  رخآ ءيش  نم  ينرذح  ّهنكل   ، وبرلاب ّقلعتي 

، رمعلاو نزولاو  لوطلا  رابتعالا  يف  ذخأي  رایعم  وھو   ، اھيدل مسجلا 
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ّهنكل  ، هتاذ ّدحب  ًةمزأ  ّلكشي  ال  كلذ  ّنأ  فاضأو   ، اًّجردت عفتري  أدب 
، انتاداع ضعب  ّریغن  مل  نإ  اّننأ  ّدكأ   . هب ةناھتسالا  مدع  يغبني  راسم 

دادزیس ثیح   ، ّةیقیقح ًةلكشم  تقولا  رورمب  رمألا  ّلوحتي  فوسف 
. يناثلا عونلا  نم  يّركسلابو  مدلا  طغض  عافتراب  اھتباصإ  لامتحا 

يننأمط  ، يھجو ىلع  مسترت  عزفلا  تامالع  ُبیبطلا  ظحال  امدنع 
لّدعم ناك  دقف   . نكمم اّھلحو  ٌةعئاش  ةلكشملا  كلت  ّنأ  لوقلاب 
ةلثمأ فرع  ّهنأ  فدرأو   . اّھلك دالبلا  ءاحنأ  يف  عفتري  لافطألا  ةنادب 
طاسوأ يف  اھَمظعم  ىضمأ  يتلاو   ، هتنھم يف  كلذ  نع  ةریثك 

. نّییكریمألا نّییقيرفألا  نم  ةلماعلا  ةقبطلا 
نوكت يك  اًدھج  رّخدأ  ال  تنك  دقف   . ةقعاصلا عقو  رمألل  ناك 

نم عون  ّيأ  ؟  ُتأطخأ نيأ   . ةّدیج ةّحص  يفو  نیتدیعس  ناتاتفلا 
؟ رییغتلا ظحالأ  مل  نإ   ، انأ تاھّمألا 

ةّماعلا ةروصلا  يمامأ  تفَّشكت   ، بیبطلا عم  ثيدحلا  لدابت  دعب 
بلغأ لزنملا  جراخ  ناك  كاراب  ّنأ  امبف   . هشیعن ّانك  يذلا  عضولل 

، نادیحولاو  ، ناّمھملا نالماعلا  امھ  ةحارلاو  ةلوھسلا  تناك   ، تقولا
جراخ نایحألا  بلغأ  لكأن  ّانك   . لزنملا يف  يتارایخ  نامكحي  ناذللا 
تنك  ، وھطلل يفاكلا  تقولا  ّرفوت  مدع  ىلإ  رظنلا  يفو   . تیبلا

، حابصلا يفو   . لمعلا نم  ةدوعلا  قيرط  يف  اًزھاج  اًماعط  يرتشأ 
رئاصعبو ةزھاج  ٍةفیفخ  تابجوب  نیتاتفلا  ءادغ  َبلع  ألمأ  تنك 

، زدلانودكام معطمب  ّرمن  ّانكف   ، عوبسألا ةياھن  ةلطع  يف  اّمأ   . ةّالحم
رومألا نم  ًاّيأ  ّنأ  بیبطلا  لاق   . مدقلا ةرك  لبقو  هیلابلا  سورد  دعب 

، هتاذ ّدحب  اًّعورم  ّىتح  وأ   ، فولأملا نع  اًجراخ  نكي  مل  اھتركذ  يتلا 
. رمألا يف  طارفإلا  يف  نمكت  ةلكشملا  ّنكل 

ةّشوشم تنك  يّننكل   ، ًابولطم ناك  ام  اًرییغت  ّنأ  حضاولا  نم 
اًديزم ّبلطتي  ةلكشملل  ٍّلح  ّيأ   . رییغتلا ءارجإ  ّةیفیك  نأشب  راكفألا 

وأ راضخلا  عیطقت  يف   ، خبطملا يف   ، ةلاقبلا ّلحم  يف  تقولا : نم 
ُتنك ةرتف  لالخ  ناك  كلذ  ّلك   ، ةجاجد ردص  نع  دلجلا  ةلازإ  يف 

. تقولا ىلإ  ةجاحلا  سمأب 
يل ةميدق  ةقيدص  نیبو  ينیب  عیباسأ  ةعضب  لبق  راد  اًثيدح  تّركذت 
اّفظو اھجوزو  اّھنأ  هیف  تَركذ   . ةرئاط نتم  ىلع  ةفداصم  اھتیقتلا 
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امھلزنم يف  ّةیّحص  ٍتابجو  امھل  وھطیل  ساك  ماس  ىعدي  ًاباش 
كارابو انأ  تعمتجا  يّننأ  ُتّركذت   ، ةفداصمللو  . مظتنم وحن  ىلع 

. انل ءاقدصأ  ةعومجم  قيرط  نم   ، تاونس لبق  ماَِسب 
تابجولا ّدعُيو   ، يتیب ىلإ  يتأیل  اًصخش  فّظوأ  نأ  اًموي  ّلیختأ  مل 

اًّفرصت  ، تاّھفرملا ءاسنلاب  اًّھبشت   ، ام اًعون   ، ودبي رمألا  ناك   . يتلئاعل
نم ّيبونجلا  بناجلا  يف  نوشیعي  نيذلا  يبراقأ  عفد  هنأش  نم 
اّمأ  . بایترالا اھتّایط  يف  لمحت  ّةیبناج  ٍتارظن  هیجوت  ىلإ   ، وغاكیش
ملف  ، ةبوقثملا ّةیضرألا  تاذ  نوستادلا  ةرّایسلا  بحاص   ، كاراب

قّسنملا لیم  عم  بسانتت  نكت  مل  يھف  ؛  ةركفلل اًریثك  سّمحتي 
ّدوي يتلا  ةروصلا  عم  ىشامتت  الو   ، فّشقتلا وحن  هیف  ّيعمتجملا 
رایخلا ةركفلا  تدبف   ، انأ اّمأ   . ّيسائر حّشرمك  هسفن  نع  اھل  جيورتلا 
نكي مل   . رایھنالا كشو  ىلع  ام  ءيش  ناك   . يدنع لوقعملا  دیحولا 
نكي ملو   . ىفشتسملا يف  يجمارب  ةرادإ  يریغ  ٍدحأ  رودقم  يف 
نكي ملو   . هِتجوز ةفصب  ةلمحلا  كاراب  ةكراشم  عیطتسي  يریغ  دحأ 
نیحي نیح  اشاسو  ایلاِمل  ةدلاو  ّيلحم  لولحلا  عیطتسي  دحأ  كانھ 
ضعب انل  وھطي  نأ  ساك  ماس  ناكمإ  يف   ، نكل  . امھمون دعوم 

. ءاشعلا تابجو 
ًةبجو انل  وھطيو   ، عوبسألا يف  نیّترم  انلزنم  ىلإ  يتأي  ماس  أدب 

اھنیخستو ةجّالثلا  نم  اھجارخإ  عیطتسأ  ىرخأو   ، ءاسم اھلوانتن 
لجر ؛  امابوأ لآ  لزنم  يف  ًابيرغ  ماس  رظنم  ادب   . يلاتلا مویلا  يف 
ةنشخ ةیحلو  عمال  قیلح  سأرب   ، نيرشعلاو ةسداسلا  يف  ضیبأ 

ناك يتلا  ةكلھتسملا  َتاكنلا  اتداتعا  نیتاتفلا  ّنكل   ، ماودلا ىلع 
امھّملع  . هّدعي يذلا  ماعطلا  اھیف  اتداتعا  يتلا  اھتاذ  ةعرسلاب  اھيوري 
دمتعت انتلئاع  دعت  مل   . رضخلا َقلسُت  فیكو   ، رزجلا عیطقت  ّةیفیك 

، ةلاقبلا نزخم  يف  ةعطاسلا  راونألا  تحت  ةضورعملا  راضخلا  ىلع 
يف ءالزابلا  روھظب  يفتحي  ناك  دقف   . لوصفلا عاقيإ  عبتن  انحر  لب 
يف قیلعلا  توت  رامث  اھیف  ُجضنت  يتلا  ةظحللاب  وأ   ، عیبرلا لصف 
حبصت نأ  ىلإ  قّاردلاو  خوخلا  رامث  رظتني  ناك   . وینوي / ناريزح رھش 
نكمي كلذب  اّھنأ  كردي  وھو   ، نیتاتفلل اھميدقت  لبق   ، ةزنتكمو ةریفو 

رظن َةھجو  كلتمي  ماس  ناك   ، كلذ نع  ًالضفو   . ىولحلا ماقم  موقت  نأ 
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ىنعمب ؛  ةّحصلاو ماعطلا  لئاسمب  ّقلعتي  ام  يف  ةفاقث  نع  ّمنت 
قيوستل ةيذغألا  ةعانص  تاكرش  اھیلإ  أجلت  يتلا  بیلاسألا 
تایعادتلاو  ، ةحارلاو ةلوھسلا  ةّجحب  تالئاعلل  ةّعنصملا  ةمعطألا 

كلذ راثأ   . ةّماعلا ةّحصلاب  لّصتي  ام  يف  بیلاسألا  كلتل  ةریطخلا 
لالخ يتاظحالم  ضعب  عم  قباطتي  ّهنأ  تكردأ  دقف   ، يمامتھا
اھب ُتمق  يتلا  تامواسملا  عمو   ، ىفشتسملا يف  يلمع 

. اھترسأ ةيذغت  لواحت  ةلماع  اًّمأ  يفصوب   ، ًاّیصخش
. يخبطم يف  ماس  ىلإ  ثّدحتأ  تقولا  ضعب  ُتیضمأ   ، ءاسم تاذ 

ةّدیسك يرود  يف  هنم  دیفتسأ  نأ  نكمي  ام  لوح  راكفألا  انلدابت 
. ةروكذملا اياضقلا  عم  لماعتلل   ، ةسائرلاب كاراب  زوف  لاح  يف   ، ىلوأ
يف اًراضخ  انعرز  ول  اذام   . ىرخأ ةركف  ىلإ  اندوقت  ةركف  ّلك  تناك 

ةمعطألا لوانت  ىلإ  تاوعدلا  يف  ةدعاسملل  ضیبألا  تیبلا 
اًساسأ اھانلعجو   ، ةركفلا كلت  نم  انقلطنا  ول  اذام  ؟  ةجزاطلا

نأ نكمي   ، لافطألا ةّحصب  ّقلعتت  ةلماك  ًةردابم  ؛  ربكأ عورشمل 
؟ اھیف ُتعقو  يتلا  قزآملا  يدافت  يف  لھألا  دعاست 

ةلكشملا : » هل تلق   ، تدّھنتو ماس  ىلإ  ترظن  ّمث   . ًّالوطم انثّدحت 
، كحضن انأدب  تاعالطتسالا .» يف  ةطقن  نیثالثب  ٌّفلختم  انلجر  ّنأ 

«. اًقلطم تاباختنالا  حبري  نل  : » تفضأ ّمث 
. ملحلا كلذ  تببحأ  يّننكل   ، اًملح ناك 

ال تنك   . ديدج نوثارامب  هبشأ  موي  ّلك  ادب   ، ةلمحلا دیعص  ىلعو 
، ام اًعون   ، ّةیعیبط ةایح  ىلعو  رارقتسالا  ىلع  ظافحلا  لواحأ  لازأ 

لمحأ تنك   . اًضيأ انأ  يلجأ  نم  لب   ، بسحو نیتاتفلا  لجأ  نم  سیل 
يتایحل رخآلاو   ، لمعلل اًدحاو   ، يریب كالب  عونلا  نم  نیفتاھ 

مغر ىلعو   ، نیلاجملا ّنأ  عم   ، ّةیسایسلا تامازتلاللو  ّةیصخشلا 
عم ّةیمویلا  يتاملاكم  تدغ   . قیثو ٍلكشب  اكباشت   ، اّھلك تالواحملا 
ریست فیك  ؟  تنأ نيأ  ةلئسألا : ضعب  ىلع  رصتقت  ًةریصق  كاراب 
بعتلا نع  ثيدحلا  ىلإ  ّقرطتن  ّالأ  اندتعا  ؟  نیتاتفلا رابخأ  ام  ؟  رومألا

دعن مل  اّننأل   ، ثبعلا نم  ًابرض  كلذ  ادب  دقف   . ّةصاخلا انتاجاح  نع  وأ 
كاذنآ انتایح  تّلوحت   . تاجاحلا كلت  ىلإ  تافتلالا  ّةیھافر  كلمن 

. تقولا عم  اًمومحم  اًقابس 
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تايرجم ةعباتمل  يعسو  يف  ام  لذبأ  ُتنك   ، ىفشتسملا يف 
يفلخلا دعقملا  نم   ، لمعلا قيرف  عم  ًانایحأ  ثّدحتأف   ، رومألا

ٍبلاط ىلإ  دوعت  الوروك  اتويوت  ةرّایسلل  ةرثعبملا  ضارغألاب  ءيلملا 
ةئداھ ٍةيواز  نم  وأ   ، اويآ يف  ةدعاسملل  ّعربت  ناسنإلا  ملع  سردي 
دعب ُتّررق  دقو   . ریشبماھ وین  يف   ، ثومیلب يف   ، غنیك رغریب  معطمل 
نم ٍمعدبو   ، دلیفغنيربس يف  هحّشرت  كاراب  نالعإ  نم  ةّدع  رھشأ 

، ًاّیئزج اًماود  لمعأ  ثیحب  يماود  تاعاس  ددع  َضیفخت   ، يئالمز
نم ّنكمتأل  ةدیحولا  ةیلمعلا  ةقيرطلا  يھ  كلت  ّنأ  ّينم  اًكاردإ 
وأ نیموي  اًعم  رفسلا  دعب   ، يتياكو اسیلیمو  انأ   ، انحبصأ  . رارمتسالا
يف اًحابص  لباقتن   ، ةطیشن ٍةرسأب  َهبشأ   ، عوبسأ ّلك  يف  ةثالث 

سّارحلا ناك  ذإ   ، ةعرسب ّةینمألا  تاءارجإلا  يھننو   ، راطملا
، سانلا نیب  رثكأ  ةفورعم  ترص   . يمسا نوفرعي  مھعیمج 

يننيداني ّنك  يتاوللا  تّایكریمألا  تّایقيرفألا  ءاسنلا  نم  مھمظعمو 
. ةبّاوبلا ىلإ  يقيرط  يف  ّنھب  ّرمأ  انأو  يمساب 

. اھتعباتم بعصلا  نم  ادب  ثیحب  ةيادبلا  يف  اًّجردت  رومألا  تّریغت 
صاخشأل ّحولأ   . بيرغ ٍنوك  يف  وفطأ  يّننأب   ، ًانایحأ رعشأ  ترص 

نم ينعزتنت  ٍتارئاط  بكرأ   . يننوفرعي مّھنأك  نوّفرصتي  ءابرغ 
يّننأل ةفورعم   ، ةفورعم ّةیصخش  ّلوحتأ  تنك   . فولأملا يملاع 

، ّيسایسلا لمعلا  يف  ةطرخنم  ّةیصخش  يّننألو   ، ام لجر  ُةجوز 
. فقوملا ةبارغ  داز  ام  وھو 

لالخ  ، لمخملا لبحلا  ءارو  نم  سانلا  عم  لصاوتلا  ّنأ  ُتفشتكا 
ّبھم يف  ٍتابثب  فوقولا  ةلواحمب  هبشأ  ناك   ، ةلمحلا تّایلاعف 
نوّبیط نوسّمحتم  ءابرغ  ٌصاخشأ  لبحلا  فلخ  فقي  ذإ  ؛  راصعإ

، نولواحي صاخشأ   . يرعش اوسملیلو  يتحفاصمل  مھيديأ  نوّدمي 
تنك  . اًّعضر ًالافطأو  ريوصت  ِتالآو  اًمالقأ  يئاطعإ   ، راذنإ نود  نم 
يضملا لواحأ  انأو  مھصصق  ىلإ  يغصأو   ، مھحفاصأو مھل  مستبأ 

هافش رمحأ  راثآ  ّيَتنجو  ّتطغ  دقو  رمألا  يب  يھتني   . يریس يف 
يّننأك  ، يديألا تاعبط  يصیمق  ىلع  تمستراو   ، تايرخأ ءاسن 

. ّيئاوھ قفن  نم  ّوتلل  تجرخ 
ریثكلا كلمأ  نكأ  مل  ّينأ  عم  يسفن –  ةرارق  يف  ىشخأ  تأدب 
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كاراب ةجوزك  يترھش  يمانت  عم  ّنأ  رمألا –  يف  ریكفتلل  تقولا  نم 
عم يثيداحأ  يف   . ىشالتت يّتیصخش  نم  ىرخأ  ءازجأ  َتأدب   ، امابوأ

يننوفصي اوناك   . يلمع لوح  ًالاؤس  ّيلإ  اوھّجو  نأ  ردن   ، نّییفاحصلا
. اًفرح كلذ  ىلع  اوديزي  نأ  نود  نم   ،« درافراھ ةجّيرخ   » ةرابعب
يف ًةیقرت  تلن  يّننأ  اھیف  تَمعز  ّينع  اًصصق  ّةيرابخإ  رداصم  تَرشن 
يجوز ةناكم  مظاعت  ببسب  هیف  لمعأ  يذلا  ىفشتسملا 

كلت ةءارق  ينتملآ   . يترادجو لمعلا  يف  يبأد  ةجیتن  ، ال  ّةیسایسلا
يف اسیلیم  يب  تلّصتا   ، ليربأ / ناسین رھش  مّايأ  دحأ  يفو   . ةلاقملا

كرويوین يف  روشنم  ًةعذال  تارابع  هیف  ٍدومع  نع  ينربختل  لزنملا 
يف ّةیفاحصلا  ّيلإ  تراشأ   . دواد نيروم  ّةیفاحصلا  ملقب   ، زميات
ةروص ّهوشأ  يّننأ  تلاقو   ،« وغاكیش بونج  ةریمأ   » ةرابعب لاقملا 

وأ  ، لزنملا يف  ةرثعبم  هبراوج  كرتي  ّهنأ  نع  اًنلع  ثّدحتأ  امدنع  كاراب 
ىري نأ  ّمھملا  ناك   ، ّيلإ ةبسنلاب   . ةجّالثلا ىلإ  ةدبزلا  دیعي  ال  ّهنأ 
دقتعأ  . رخآ ملاع  نم  ًایتآ  اًّصلخم  ال   ، ًاّيداع ًاناسنإ  كاراب  يف  سانلا 

ةماستبالا ةروص  مازتلا  لّضفت   ، ودبي ام  يف   ، تناك دواد  نيروم  ّنأ 
ترعش  . يجوز اھب  قمرأ  يتلا  مایھلا  تارظنو   ، ةيانعب ةموسرملا 
ّةینھم ٍةأرما  نم  عذاللا  ُدقنلا  كلذ  ردصي  نأ  نزحملاو  بيرغلا  نم  ّنأب 

غوص تلواح  لب   ، ّيلإ ّفرعتلا  ءانع  اھسفن  ّفلكت  مل  ةأرما   ، ىرخأ
. رخاس ٍبولسأب  يّتصق 

ناك  ، نكلو  . ًاّیصخش اًموجھ  عونلا  اذھ  نم  اًرومأ  ربتعأ  ّالأ  تلواح 
. لعفأ نأ  ًانایحأ  بعصلا  نم 

، رشنُت ةلاقم  ّلكو   ، ةلمحلا قایس  يف  اھّمظنن  ّانك  ّةیلاعف  ّلك  عم 
اًفاشكنا رثكأ  حبصن  ّانك   ، انعضو خّسرن  اّننأ  ىلع  ّلدت  ةراشإ  ّلكو 

ّقوطت ةلوبخملا  تاعاشإلا  َتأدب   . موجھلل ًةضرع  رثكأو   ، راظنألل
ّةینيد ةسردم  يف  هملع  ىّقلت  ّهنأ  لیق  بوصو : بدح  ّلك  نم  كاراب 
خویشلا سلجم  يف  نیمیلا  مسق  ّىدأ  ّهنأو   ، ّةیلاكيدار ّةیمالسإ 

عضي ّهنأو ال   ، ءالولا دھع  ةوالت  ضفري  ناك  ّهنأ  لیقو   . فحصملا ىلع 
، اًمیمح اًقيدص  هيدل  ّنأو   ، ينطولا دیشنلا  فزع  دنع  هبلق  ىلع  هدي 
مغر ىلعو   . نيرشعلا نرقلا  تّاینیعبس  ذنم   ، ّّيلحم ّيباھرإ  وھو 

، بيذاكألا كلت  فيز  حضفت  تناك  ةمرتحملا  ّةيرابخإلا  رداصملا  ّنأ 
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ةلوھجم ةلسلستم  ّةینورتكلإ  لئاسر  ربع  رشتنت  ّتلظ  دقف 
يبيرغلا ةرماؤملا  ّةيرظن  باحصأ  نم  ٌضعب  ّالإ  اھلسري  ال   ، ردصملا

نم اوّنكمتي  مل  نيذلا  ناریجلاو  ءالمزلاو  براقألا  اًضيأ  لب   ، راوطألا
. تنرتنإلا ةكبش  ىلع  رشنُي  ام  يف  بيذاكألا  نع  قئاقحلا  لصف 
نع كیھان   ، هیف ریكفتلا  ىدافتأ  اًعوضوم  كاراب  ُةمالس  تناك 

تالایتغالا صصق  نوريو  نوعمسي  مھو  ّانم  رثك  أشن  دقف   . هتشقانم
رثول نترام  لیتغاو   . يدینیك ناوََخألا  لیتغا   . ّةیئاسملا رابخألا  يف 
اذإ  . نونیل نوج  لیتغاو   . ناغير دلانور  ىلع  رانلا  تقلطُأو   . نبالا غنیك 

. ام ٍلكشب  رطخلل  اًّضرعم  حبصي   ، يغبني اّمم  رثكأ  ٍتالاعفنا  ءرملا  َراثأ 
هیلإ ةبسنلاب  رطخلاو   ، دوسأ ًالجر  ناك  كاراب   ، ًاّیلم انّركف  اذإ   ، نكلو

، ةمالسلا ةلأسم  نوریثي  سانلا  ناك  امدنع   . ديدجلا رمألاب  نكي  مل 
قالطإل ّضرعتي  نأ  نكمي   » كاراب ّنأب  مھریكذت  ُلواحأ  ًانایحأ  تنك 

«. دوقولا ّةطحم  ىلإ  بھاذ  وھو  رانلا 
تناكو  . ّةینمأ ٌةيامح  كارابل  ّصُخ  تصِ  ، ويام / رّايأ رھش  ةيادب  يف 
ىلإ اًركاب  ّيسائر  حّشرمل  ةيامح  صَّصخُت  يتلا  ىلوألا  َّةرملا  كلت 
ماع لبق  ًابختنم  اًسیئر  حبصي  نأ  نم  ّنكمتي  نل  ذإ   ، ّدحلا اذھ 

ّضرعتي ناك  يتلا  تاديدھتلا  ةعیبط  ىلع  ٌلیلد   ، كلذ يفو   . فصنو
ءادوسلا  SUV ةرّایسلا يف  لّقنتي  كاراب  راص   . اھتروطخ ىدمو  اھل 
لاجرلا نم  قيرفب  ًاطاحم   ، ةموكحلا هل  اھتّصصخ  يتلا  ةقینألا 
تاعامسب نيزّھجمو   ، ّةیمسر ٍتالذب  نودتري  نيذلا  ءاسنلاو 

انتفرش ىلع  اًسراح  فقي  نمألا  لاجر  دحأ  ناك  امك   . تاسّدسمبو
. ّةیمامألا

ترص  ، يتالّقنت رارمتسا  عمو   . ةدّدھم يّننأب  رعشأ  ام  اًردان  تنك 
نيرشع لباقأ  ةيادبلا  يف  ُتنك  اذإو   . دوشحلا نم  ديزملا  بذتجأ 

تائم مامأ  ثّدحتأ  ترص  دقف   ، ةطیسب ّةیلزنم  تالفح  يف  اًصخش 
. ّةيوناث سرادم  يف  ّةیضاير  تالاص  لخاد  نیعّمجتملا  صاخشألا 

بلجت تناك  يثيداحأ  ّنأ  اويآ  يف  ةلمحلا  ىلع  نومئاقلا  ركذو 
« معدلا تاقاطب   » ددعب ساقُي  كلذ  ناكو   ) معدلاب ةریثك  اًدوعو 
ّمث نمو  اھنوعمجي  ةلمحلا  ىلع  نومئاقلا  ناك  يتلا  ةعَّقوملا 

ةلمحلا ىلع  نومئاقلا  أدب  ٌتقو  ءاج  ّةقدب .) اھتعجارم  ىلإ  نودوعي 
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اًرظن  ،( تاقفصلا ماربإ  نع  ةلوؤسملا  « ) The Closer يننوعدي « 
ىلإ ّلصوتلا  ىلع  صاخشألا  هیف  تدعاس  يذلا  بولسألا  ىلإ 

. رارق
ّةیلعافب ّكرحتلا  ةیفیك  لوح  اًديدج  اًسرد  ّملعتأ  تنك  ٍموي  ّلك  يف 

اذھ نم  قزأم  ببسب  وأ   ، ضرملا ببسب  ؤطابتلا  يدافت  يفو   ، ربكأ
دحأ يف  هتدوج  ىلإ  ّنئمطأ  مل  ٌماعط  يل  مِّدُق  نأ  دعبف   . عونلا
ترص  ، قرطلا بناوج  ىلع  ةمئاقلا  ةلیمجلاو  ةریغصلا  معاطملا 
قرطلا يفو   . زدلانودكام يف  هلوانتأ  يذلا  رغربزیشتلا  معط  رّدقأ 
يبایث يمحأ  فیك  تّملعت   ، ةریغصلا ندملا  نیب  تّابطملاب  ةئیلملا 

ال ذإ   ، لئاوسلا اھنم  ّبرستت  الو  ّتتفتت  ال  ةفیفخ  تابجو  لوانتب 
نم ةریغص  ةعقب  دوجوب  ٌةروص  يل  طقتلُت  نأب  حمسأ  نأ  نكمي 
يف فارسإلا  مدع  يسفن  تّدوع   . يبایث ىلع  ّلبتملا  صّمحلا 

. ماّمح لوخدب  انتالّقنت  ءانثأ  تقولا  حمسي  ال  دقف   ، ءاملا برش 
قلطنت يتلا  ةریبكلا  تانحاشلا  تاوصأ  مغر  ىلع  مانأ  نأ  تّملعت 
تّملعتو  ، اويآ يف  عيرسلا  قيرطلا  ىلع  لیللا  فصتنم  دعب  ةعرسب 

اناك نیسورع  لُھاجت  ةقیقر ) هناردج  تناك  قدنف  يف  لصح  امك  )
. ةرواجملا ةفرغلا  يف  امھفافز  ِةلیلب  نالفتحي 

ّنأ ّالإ   ، جازملا تاّبلقت  نم  ًانایحأ  هتیناع  ام  ّلك  نم  مغرلا  ىلعو 
رجفنن ّانك  تاظحلبو   ، ةئفاد تايركذب  َلفح  ةلمحلا  نم  ّلوألا  ماعلا 

يل حنست  امدنع  ایلامو  اشاس  بحطصأ  تنك   . نیكحاض اھیف 
، رفسلا ةّقشم  نالّمحتت  امّھنأ  ناتاتفلا  ترھظأ  دقو   . ةصرفلا

ءاوھلا يف  میقأ  ٍناجرھم  يف  ّانك   ، مّايألا دحأ  يف   . هب نادعستو 
ضعب هیجوتل  نیتاتفلا  كرت  ىلإ  ُتررطضا   ، ریشبماھ وین  يف  قلطلا 
ءاضعأ دحأ  ىلإ  امھب  تدھع   . نیعرتقملا ةحفاصمو  تاظوحلملا 

نأ لبق  باعلألا  ةبرجتو   ، كاشكألا ِةرايزل  ةلوجب  اموقتل  ةلمحلا  قيرف 
دعب  . تّالجملا ىدحإل  روصلا  ضعب  طاقتلا  لجأ  نم  عّمجتلا  ىلإ  دوعن 

اھاتنجو تناك   . عزفلا ينّكلمتو  اشاس  تحمل   ، ًابيرقت ةعاس  يضم 
لكشب  ، دوسأ ناھدو  ضیبأ  ناھدب  اًمامت  ًةاطغم  اھتھبجو  اھفنأو 

. كلذب ةسامحلا  ةغلاب  تدبو   ، ادناب ّبد  َتّلوحت   . ّةقدب موسرم  ٍهجو 
ىلإو  ، انرظتني يذلا  ّةلجملا  مقاط  ىلإ  ٍةعرسب  يراكفأ  تَزفق 
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ادنابلا هجو  ىلإ  ةیناث  ترظن  ّمث   . رّخأتیس يذلا  لامعألا  لودج 
يف نكي  مل   . ةدیعسو ًةنتاف  ودبت  يتنبا  تناك   . تدّھنتو ریغصلا 

ناھدلا ةلازإو  ماّمح  برقأ  ىلإ  باھذلاو   ، كحضلا ىوس  يعسو 
. اھھجو نع 

ةلمحلا ىلع  نومئاقلا  رجأتسا   . ٍةلئاعك  ، اًعم رفاسن  ّانك   ، ًانایحأ
اھیف روزن  ٍتالوجب  موقن  يكل   ، اويآ يف  مّايأ  ةعضب   ، انل نافاراك  ةرّایس 
ىلإ ةطحم  نم  لاقتنالا  ىدل   Uno ـ   لا بعلن  ّانكو   ، ةریغصلا تادلبلا 
انبكر  . اويآ ةيالو  ناجرھم  يف  مّايألا  دحأ  رھظ  دعب  انیضمأ   . ىرخأ
يكل  ، فادھألا ىلع  ءام  تاسّدسم  انّبوصو   ، ةمداصتملا تارّایسلا 
مھعقاوم ذاّختال  نودشتحي  نوّروصملا  ناك  امنیب   ، ىًمد بسكن 

تأدب ّةیقیقحلا  ةیلستلا  ّنكل   . انھوجو ىلإ  مھتاسدع  هیجوتو 
معنن نَیتاتفلا  عم  ينكرتف   ، ةیلاتلا هتھجو  ىلإ  كاراب  بھذ  امدنع 
ةلمحلا قيرفو  نمألا  لاجرو  ةفاحصلا  راصعإ  نع  اًدیعب  ّةّيرحلاب 
ةقطنم فاشكتسال  انبھذ  ّىتح  كاراب  رداغ  نإ  ام   . هنوقفاري نيذلا 

، ةعرسب انلوح  ّبھي  ءاوھلا  ناك   . دحأ انقفاري  نأ  نود  نم  باعلألا 
. شیخلا سایكأ  قوف  ةمخضلا  ءارفصلا  ةقّالزلا  ىلع  ردحنن  ّانك  امنیب 

ةذفان نم  لوصفلا  ّریغت  بقرأ   . رخآ َولت  اًعوبسأ   ، اويآ ىلإ  دوعأ  تنك 
ومنتو  ، اًّجردت رضخألا  نوللا  ضرألا  يستكت  امدنع   ، ةرئاطلا
كلذ ّبحأ  تنك   . ةمیقتسم طوطخ  يف  ةرذلاو  ايوصلا  لوف  لیصاحم 
ّنیبتي ةئجافم  ٍنول  ِعقب  روھظو   ، لوقحلا كلت  يف  ّيسدنھلا  بیترتلا 
هّجتت يتلا  ةطسبنملا  ةعيرسلا  َقرطلاو   ، بوبح نزاخم  اّھنأ  اًقحال 

ام ّلك  مغر  ىلعو   ، اّننأ عم   ، ةيالولا ّبحأ  تأدب   . قفألا وحن  ةرشابم 
. اھیف زوفلا  نم  ّنكمتن  دق ال   ، دھج نم  هانلذب 

نود نم  لاومألا  ناقفني  هقيرفو  كارابو  ماعلا  براقي  ام  ىضم 
ىلإ ریشت  تناك  يأرلا  تاعالطتسا  ّةیبلاغ  ّنكل   ، اويآ يف  باسح 
نوجو يرالیھ  دعب  ةثلاثلا  وأ  ةیناثلا  ةبترملا  لغشي  لاز  ام  ّهنأ 
دیعصلا ىلع   . رسخي ناك  كاراب  ّنكل   ، اًمومحم قابسلا  ناك   . زدراودإ
يرالیھ نع  اًّفلختم  لازي  كاراب ال  ةماتق : رثكأ  ةروصلا  تدب   ، ّينطولا
ةقیقحلا كلتب  مدطصأ  تنك   . ةطقن نيرشعب  وأ  ةرشع  سمخب 

معطم يف  وأ   ، تاراطملا يف  ّةيرابخإ  نويزفلت  ةشاشب  ّرمأ  امدنع 
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. ةلمحلا ریس  لالخ  هیف  حاترن 
تاقیلعتلا نم  للملا  ينّكلمت   ، ةرتفلا كلت  نم  رھشأ  لبق 

و MSNBC و  CNN تاونق يف  رارمتساب  َّثبُت  تناك  يتلا  ةضرغملا 
ّلوحتلاو  ، تاونقلا كلت  ةعطاقم  ىلإ  ينعفد  ٍّدح  ىلإ   ،Fox News

، ّهنأ ّدكؤأ  نأ  ّدوأ  انھو  . HGTV و !E لثم  ، باصعألا حيرت  ىرخأ  ىلإ 
نم رثكأ  ءرملا  حيري  ام  ةّمث  سیل   ، لمعلاب لفاح  موي  ةياھن  يفو 

، لیفشان يف  امھمالحأ  لزنم  ىلع  نارثعي  ّةباشو  ٍّباش  ةدھاشم 
. اھفافز بوث  راتخت  جاوزلا  ىلع  ةلبقم  ّةباش  وأ 

تاعالطتسا يف  الو  نیّللحملا  يف  قثأ  نكأ  مل  يّننأ  عقاولاو 
. إطخ ىلع  اًعیمج  مّھنأب  ةعانق  ىلع  يسفن  ةرارق  يف  ُتنك   . يأرلا
مل  ، عقاولا ةلزتعملا   ، ندملا تاويدوتسا  هفصت  تناك  يذلا  ّوجلاف 

هیفرتلا زكارم  يفو  سئانكلا  تاعاق  يف  هدجأ  يذلا  ّوجلا  لثامي  نكي 
 » ّةيوناثلا سرادملا  قرفب  نوّللحملا  كئلوأ  عمتجي  مل   . اويآ يف 
ةرك تابيردت  دعب  لمعلاب  اوّعربت  نيذلا  كاراب ) موجن  « ) Barack Stars
تناك يتلا  ءاضیبلا  ةّدجلا  اوحفاصي  مل  مھو   . لیثمتلا يدان  وأ  مدقلا 

، اوناك مھ  الو   . قرعلا يطلتخملا  اھدافحأل  لضفأ  ًالبقتسم  ّلیختت 
انتاّمظنم ةعومجم  يھو  ةقالمع  ةنیكام  دوجوب  نیعاو   ، ودبي ام  يف 

ةمخض ٍةكبش  ءاشنإ  ددص  يف  ّانك  دقف   . ضرألا ىلع  ةلماعلا 
ٍةعبس يف  صخش  يتئم  نم  ّيبعشلا –  ىوتسملا  ىلع  ةلمحلل 

. اويآ خيرات  يف  ربكألا  يھ  ًابتكم –  نیثالثو 
نم  ، مھتقاطو بابشلا  ُةیلاثم  تناك  دقف   . انّفص يف  بابشلا  ناك 

ّكرحملا يھ   ، نيرشعلاو ةسماخلا  ىلإ  نيرشعلاو  ةیناثلا  رمع 
ىلإ مامضنالل  اويآ  ىلإ  اوؤاجو  ءيش  ّلك  اوكرت  دقو   ، انتّمظنمل
تعفد يتلا  تانیجلا  لاكشأ  نم  ًالكش  لمحي  مھنم  ٌّلك   ، ةلمحلا
تاونسلا لاوط   ، وغاكیش يف  ّيمیظنتلا  لمعلا  ّينبت  ىلإ  كاراب 

يف نآلا  ّىتح  ذخؤت  مل  تاراھمبو  ٍةعاجشب  نوّعتمتي  اوناك   . ةیضاملا
، مھترايزب تمق  ّةرم  ّلك  يفو   . يأرلا تاعالطتسا  يف  رابتعالا 

نولمحي ٍصاخشأ  عم  لماعتلا  نم  جتني  يذلا  لمألا  ضیفب  ُترعش 
ّلك اًسمخ  وأ  تاعاس  عبرأ  نوضمي  صاخشأ   . ًةقداص رعاشم 
تاكبش نوّمظنيو   ، نیعرتقملا نوروزيو  باوبألا  نوعرقي   ، ءاسم
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بلق رھظ  نع  نوظفحيو   ، ةظفاحملاو ةریغصلا  ندملا  يف  نیمعادلا 
حالصإل هّتطخ  وأ  ريزانخلا  ةیبرت  نكامأ  نأشب  يجوز  فقوم  لیصافت 

. ةرجھلا ماظن 
نوّلثمي ّةیعرفلا  انبتاكم  نوريدي  نيذلا  بابشلا  ناك   ، ّيلإ ةبسنلاب 
اونحُش يلاتلاب   ، نیقھرم اونوكي  مل  مھف   . ةداقلا نم  يلاتلا  لیجلا 
ءاوس  ، نیعرتقملا عم  ةرشابم  ةقالع  ىلع  اوناك   . اودّحتاو ًةسامح 

ّينورتكلإ عقوم  ربع  وأ   ، عراشلا يف  دوجوملا  ّيعرفلا  بتكملا  ربع 
يتلا فتاوھلا  ةعومجم  لالخ  نم  وأ  مھتاعامتجا  هلالخ  نم  اوّمظن 
ّقلعتي نكي  مل  هلعفن  ّانك  ام  ّنأ  كاراب  لاق  ام  ًابلاغ   . مھتزوح يف 
لمعلا بولسأ  نیسحتب  ّقلعتي  لب  ؛  بسحف ٍتاباختنالاب 
ًاناھترا ّلقأ  ةسایسلا  لعج  يأ   ، لبقتسملا لجأ  نم  ّيسایسلا 
ّىتحو  . لمألاب ًةمعفم   ، فاطملا ةياھن  يفو   ، ًالانم لھسأو   ، لاملل
لمع ّنأ  يأ   ، اًّمھم اًمّدقت  زرحن  ّانك  دقف   ، تاباختنالا يف  زفن  مل  ولو 

. ّمھم ٌریثأت   ، ام ةقيرطب   ، هل نوكي  فوس  بابشلا  كئلوأ 
رییغتل ةریخأ  ًةصرف  هيدل  ّنأ  كاراب  كردأ   ، ءاتشلا لصف  بارتقا  عم 
ةبدأم يف  ّةوقب  روضحلا  قيرط  نم  كلذو   ، اويآ يف  قابسلا  راسم 

هب موقي  ّيونس  دیلقت  وھو   ، نوسكاج - نوسرفیج ءاشع 
ءانثأ ماقت  ةبدأملا  تناك   ، اويآ يف   . ةيالو ّلك  يف  نّویطارقميدلا 
يأ  ، ربمفون / يناثلا نيرشت  رھش  ةيادب  يف   ، ّةیسائرلا تاباختنالا 
نوناك يف  نّییلحملا  بزحلا  يّلثمم  عامتجا  نم  عیباسأ  ةینامث  لبق 

نم ناك   . ّةینطولا مالعإلا  لئاسو  اھّیطغت  تناكو   ، رياني / يناثلا
همامأ نوكت  نأ  نود  نم  ًاباطخ –  حّشرم  ّلك  يقلي  نأ  ّررقملا 
نكمم ددع  ربكأ  هعم  رضحي  نأو  ّيلآ –  ٌنِّقلم  وأ   ، ةبوتكم ٌتاظحالم 
ّيسامح عّمجت  ةباثمب   ، اًمومع  ، ةبدأملا تناك   . نيّديؤملا نم 

. مخض ّيسفانت 
نوّككشي  ، ةّدع اًرھشأ   ، ةزفلتلا تاشاش  يف  رابخألا  وّقلعم  ّلظ 
نیّلثمملا عامتجا  دعوم  ّلحیس  امدنع  كاراب  اويآ  نّاكس  معد  يف 

اًحّشرم هنوك  مغر  ىلعو   ، كاراب ّنأ  ىلإ  اوحّملو   . نّییلحملا
ليوحت نم  ّنكمتي  نل   ، ّةیئانثتسا ّةیصخشب  ّعتمتي  ًاّیكیمانيد 
ةبدأم ىلإ  رضح  يذلا  دشحلا  وھ  انباوج  ناك   . ًاتاوصأ ةسامحلا 
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نم انيّديؤم  نم  فالآ  ةثالثلا  براقي  ام  ءاج  ذإ   ، نوسكاج نوسرفیج -
اّمم ىوقأو   ، نوطیشنو نوّمظنم  اّننأ  كلذ  رھظأو   ، اّھلك ةيالولا  ءاحنأ 

. عیمجلا دقتعي 
نم ًالیس   ، ّةصنملا ىلع  نم   ، زدراودإ نوج  هّجو   ، ةلیللا كلت  يف 
ّةیّمھأ نع  ةّنطبم  ریباعتب  ثّدحتو   ، نوتنیلك يرالیھ  ىلإ  تاداقتنالا 
روضحلاب  ، اًمستبم ندياب  وج  فرتعا   . ةقثلاب ةرادجلاو  صالخإلا 

!«. وغاكیش ًابحرم  : » ّةیّمكھت ةرابعب  امابوأ  يّديؤمل  ّرثؤملاو  بخاصلا 
ةصرفلا ّتلغتسا  دقف   ، ماكزلاب ةباصم  تناك  يتلا  يرالیھ  اّمأ 
كلتمن مل  اذإ   ، ةملك ّدرجم  ّلظي  رییغتلا  : » تلاق  . كاراب ىلع  مّجھتلل 

«. هقیقحتل نیتمزاللا  ةربخلاو  ّةوقلا 
نع هیف  عفاد   ، رعاشملا اًریثم  ًاباطخ  ىقلأ   . ءابطخلا رخآ  كاراب  ناك 
هذھو  ، ةمساح ًةلحرم  تغلب  دالبلا  ّنأ  يھو  ؛  ّةیساسألا هتلاسر 
امسو نيذللا  لشفلاو  فوخلا  اھب  زواجتن  ال  ٍةوطخ  ذاّختال  ٌةصرف 
يذلا ّيباطقتسالا  بولسألا  اًضيأ  زواجتن  لب   ، بسحو شوب  ةرادإ 
ةرادإ ةلحرم  اًعبط  كلذ  يف  امب   ، اًقباس ةسایسلا  هب  سَرامُت  تناك 
ماوعألا وأ   ، لبقملا ماعلا  يضمأ  نأ  ديرأ  ال  : » كاراب لاق   . نوتنیلك

لالخ اھانضخ  يتلا  اھتاذ  كراعملا  ضوخأ   ، ةیلاتلا ةعبرألا 
ّدض ءارمحلا  اكریمأ  ضيرحت  ديرأ  ال  انأ   . نيرشعلا نرقلا  تّاینیعست 

«. ّةیكریمألا ةدّحتملا  تايالولا  سیئر  نوكأ  نأ  ديرأ   . ءاقرزلا اكریمأ 
رخفلا ناكو   ، ّلوألا ّفصلا  نم  هتبقار   ، قیفصتلاب ةعاقلا  تّجض 

. ينألمي
«. انتظحل نآلا   . انتظحل نآلا   ، اكریمأ : » ّددر

هیلإ ةجاحب  تناك  ام  ةلمحلا  ىلإ  هؤادأ  مّدق   ، ةلیللا كلت  يف 
يف مّدقت  دقف   . ةقئاف ٍةعرسب  قابسلا  يف  هُعقوم  مّدقتو   ، طبضلاب
دعوم بارتقا  ىدلو   . اويآ يف  تيرجُأ  يتلا  تاعالطتسالا  فصن 
ىوقت تأدب  دق  هتناكم  تناك   ، بزحلل نّییلحملا  نیّلثمملا  عامتجا 

. خّسرتتو
نم ًابيرقت  ٍعوبسأ  لبق  يأ   ، دالیملا دیع  تبقعأ  يتلا  مّايألا  لالخ 

وغاكیش نم  ّيبونجلا  بناجلا  نّاكس  فصن  ّنأ  ادب   ، اويآ ةلمح  ءاھتنا 
رضحو  ، ياك امامو  يتدلاو  تَءاج   . ناوم يد  عیقص  ىلإ  ءاج 

٢٨٠ www.jadidpdf.com



كلذكو  ، اًضيأ كانھ  ناك  ساك  ماس   . امھيدلوو يلیكو  يقیقش 
ٍةراشتسم ةفصب  فيرخلا  ةيادب  ةلمحلا  ىلإ  تّمضنا  يتلا  يریلاف 

. ّنھلافطأو ّنھجاوزأو  يتاقيدص  نم  ٌةعومجمو  نازوس  تتأو   . كارابل
يف ءاقدصألاو   ، ىفشتسملا يف  يئالمز  ءيجمل  ّرثأتلاب  ترعش 

. كاراب عم  اوّسرد  نيذلا  نوناقلا  ةذتاسأو   ،Sidley & Austin بتكم
، ٍةظحل ّلك  لالغتسا  ىلإ  ىعست  يتلا  ةلمحلا  ئدابم  عم  ًایشامتو 

ةلحرملا لالخ  جيورتلا  يف  ةمھاسملل  ةلمحلاب  ّةفاك  ءالؤھ  قحتلا 
ّيعرفلا بتكملا  ىلإ  نأشلا  اذھب  ريراقتلا  اومّدقو   ، ّةیئاھنلا

ىلإ ةرارحلا  ةجرد  تطبھ  سقط  يف  لزانملا  باوبأ  اوعرق   . ّّيلحملا
عامتجا روضح  بوجوب  سانلا  اوّركذو   ، كاراب ايازم  اودّدعو   ، رفصلا

ٍتائم مامضناب  ّةیفاضإ  ّةوق  ةلمحلا  َتبستكا   . نّییلحملا نیّلثمملا 
يف ةمھاسملل   ، اّھلك دالبلا  ءاحنأ  نم  اويآ  ىلإ  اوؤاج  نيرخآ 

ّةیفاضإلا مونلا  فرغ  يف  نوتیبي  اوناك   . ریخألا عوبسألا  تاطاشن 
تادلبلا ىلإ  موي  ّلك  نوھّجوتيو   ، نّییلحملا نيّديؤملا  لزانم  يف 

. ىصحلاب ةفوصرم  ةدیعب  قرط  ىلع  نيرئاس   ، ةریغصلا
كاذنآ ًّةرطضم  تنك  يّننأل   ، ناوم يد  ىلإ  بھذأ  تنك  ام  اًردان 
ينعي ام   ، مویلا يف  ّتس  وأ  تّایلاعف  سمخ  يف  ةكراشملا  ىلإ 

عم  ، ةرجأتسم ةقلغم  ٍةبرع  لخاد   ، ةيالولا ربع  ًاباھذو  ًةئیج  رفسلا 
ناك  . بوانتلاب نیّعوطتملا  نم  ٌةعومجم  اھدوقت   ، يتياكو اسیلیم 

. ّشجأ حبصي  هتوص  أدب  دقو   ، ةلثامم تاطاشنب  موقي  اًضيأ  كاراب 
صرحأ تنك   ، اھزایتجا ّيلع  ّنیعت  يتلا  تافاسملا  تغلب  امھم 

وھو  ، اًرقم هانذّختا  يذلا  قدنفلا  ىلإ  ةدوعلا  ىلع  ةلیل  ّلك 
يف يأ   ، ةنماثلا ةعاسلا  يف   ، ناوم يد  برغ  نئاكلا   ، نإ سنديزير 
يبایغ ناظحالت   ، عبطلاب  ، ناتاتفلا نكت  مل   . اشاسو ایلام  مون  دعوم 
ءاقدصألاو براقألاب  نیتطاحم  امھموي  نایضمت  اتناك  ثیح   ، اًردان ّالإ 
نالوجتو  ، قدنفلا ةفرغ  يف  بعللاب  نّایلستتو   ، لافطألا تاسیلجو 

يف ملحأ  انأو   ، بابلا ُتحتف   ، يلایللا ىدحإ  يف   . ةنيدملا يف 
خبطملا يناوأ  دجأل   ، ءودھ ةظحلب  َمعنأل  ريرسلا  ىلع  ءامترالا 

قوف نیجعلا  ّقر  تاودأ  نم  ٌددع  كانھ  ناك   . ةفرغلا يف  ةرثعبم 
طسو ةریغصلا  ةلواطلا  قوف  ةرذق  عیطقت  حاولأو   ، ّةرسألا ةیطغأ 
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، زافلتلا ةشاشو  حیباصملا  اّمأ   . ضرألا ىلع  خبطملا  ّصقمو   ، ةفرغلا
؟ اًقیقد ناك  لھ   ... نِم ةمعان  ٌةقبط  اھّتطغ  دقف 

«. ًالیلق انغلاب  اّننأ  دقتعأ  اتسابلا ! ةعانص  ماس  انَّملع  : » ایلام تلاق 
روعش نأشب   ، ةرتفلا كلت  لالخ  ينرواسي  قلقلا  ناك   . ُتكحض
يف امھدلاو  ةّدج  نع  اًدیعب  هنایضمت  دالیم  دیع  ّلوأ  يف  نیتاتفلا 
ناوم يد  يف  قیقدلا  نم  اًسیك  نأ  ادب   ، دمحلا ، و  نكلو  . ياواھ

. يكیكياو يف  ئطاشلا  ةفشنم  نم  اًعئار  ًاليدب  ّلكشي 
. سیمخ موي  ناكو   ، نیّلثمملا عامتجا  دعوم  ّلح   ، مّايأ ةعضب  دعب 
مث  . ءادغلا لوانتل  ناوم  يد  ةنيدم  طسو  ریغص  ٍمعطمب  كارابو  تررم 
نم نكمم  ددع  ربكأ  َّيیحنل   ، بزحلا ءاضعأ  عامتجال  ةّدع  عقاوم  انرز 

ءاقدصألا نم  ٍةعومجم  ىلإ  انممضنا   ، مویلا كلذ  ءاسم   . نیعرتقملا
انل هومّدق  ام  ىلع  اًعیمج  مھانركش   . ءاشعلا لوانتل  ةلئاعلا  دارفأو 
كاراب نلعأ  نأ  ذنم   ، ّةینونجلا رشع  دحألا  رھشألا  لالخ  معد  نم 
يتفرغ ىلإ  دوعأل  اًركاب  ناكملا  ترداغ   . دلیفغنيربس يف  هحّشرت 

تقو يف  كاراب  هیقلیس  يذلا  باطخلل  اًدادعتسا   ، قدنفلا يف 
تعفدنا  ، تاظحل دعب   . انرسخ مأ  انحبر  ءاوس   ، ةلیللا كلت  نم  ٍقحال 

نم رابخألا  رخآ  نالمحت   ، راصعإلاك ةفرغلا  ىلإ  اسیلیمو  يتياك 
!«. انزف : » ةلمحلا ةرادإ  ةفرغ 

نمألا لاجر  قرط  نأ  ىلإ  خرصن  انللظ   . حرفلاب حماج  ٌروعش  انرمغ 
. ریخب اّننأ  نم  اوّدكأتیل  بابلا 

ٌددع رشتنا   ، ماعلا كلذ  نم  ةدورب  يلایللا  ّدشأ  نم  ةدحاو  يف 
ددعلا ناك   ، ّةّیلحملا عامتجالا  زكارم  يف  اويآ  نّاكس  نم  ّيسایق 
ضیبلا طاسوأ  يف  كاراب  زاف   . تاونس عبرأ  لبق  روضحلا  ددع  َفعض 

ٍّيأ يف  ّطَق  كراش  روضحلا  فصن  نم  رثكأ  نكي  مل   . بابشلاو دوسلاو 
ىلع  ، ةعومجملا كلت  تدعاس  دقو   . ةقباسلا تاعامتجالا  نم 
يف رابخألا  وعيذم  دفاوت   ، اًریخأ  . كاراب زوف  نامض  يف   ، حجرألا

ّيسایسلا ّيرقبعلا  كلذ  دیجمت  اوأدبو   ، اويآ ىلإ  ةزفلتلا  تّاطحم 
ّةیباختنالا ةنیكاملا  ىلع   ، حيرم ٍشماھب  اًراصتنا  زرحأ  يذلا 

. ةسائرلا ةباینل  قباس  حّشرم  ىلعو   ، نوتنیلكل
ّانك امنیبو   ، زوفلا َباطخ  كاراب  ءاقلإ  لفح  ءانثأو   ، ةلیللا كلت  يف 
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يف ّةصنملا  ىلع  فقن  اشاسو –  ایلامو  انأو  كاراب  ةعبرألا –  نحن 
يف تلق   . مدنلا نم  ُلخي  مل  عئار  ٌروعش  ينرمغ   ،Hy-Vee ةعاق
يف  . ًالعف اًنكمم   ، تاونس لاوط  كاراب  هنع  ثّدحت  ام  ّلك  ناك   ، ّيرس

طابحإلا رعاشم   ، دلیفغنيربس ىلإ  اھیف  بھذ  يتلا  اّھلك  تّارملا 
يذلا ریبكلا  ریثأتلا  ثادحإ  عیطتسي  ال  ّهنأل  اھب  رعش  يتلا  اّھلك 
ًةسامح دّقتملاو  بيرغلا  هناميإ   ، اّھلك ّةیلاثملا  هراكفأ   ، هیف ملحي 
نكمي ّهنأو   ، نكمم ٌرمأ  مھمِّسقت  يتلا  َرھاظملا  سانلا  َزواجت  ّنأب 
اًّقحم ناك  اّمبر  ؛  فاطملا ةياھن  يف  اھرامث  يتؤت  نأ  ةسایسلا 

. تقولا لاوط 
قّقحت اًزاجنإ  نكي  مل  ؛  اًمیظع اًئیش   ، ًاّیخيرات ًاثدح  ناك  هانزجنأ  ام 
لضفب قّقحت  لب   ، بسحف يلضفب  وأ   ، بسحف كاراب  لضفب 
قيرف نم  وضع  ّلكو   ، يریلافو دورلیسكأو  فولبو   ، يتياكو اسیلیم 
بلاطو دعاقتمو  عرازمو  ّسردم  ّلكو   ، ّعوطتم ّلكو   ، ةلمحلا لمع 

. ةديدج تلاز  ام  اًراكفأ   ، ةلیللا كلت  يف   ، اومعد نّمم   ، ّةيوناث ةسردم 
نل اّننأ  نیَكردم   ، اويآ ةرداغمل  راطملا  ىلإ  كارابو  تبھذ  امدنع 

. لیللا فصتنم  تزواجت  ةعاسلا  تناك   ، رھشأ يضم  لبق  اھیلإ  دوعن 
لمعلا ىلإ  ُتدع   . وغاكیش يف  انلزنم  ىلإ  نیتاتفلا  عم  ُتبھذ 

، ریشبماھ وین  ىلإ  كاراب  رفاس   . ةسردملا ىلإ  ناتاتفلا  تداعو 
. عوبسأ نم  ّلقأ  لالخ  ّةيدیھمتلا  تاباختنالا  ىرجُت  نأ  ّررقت  ثیح 

، ديدحتلاب انأ   ، اويآ ينتحنم   . اًعیمج انسوفن  يف  اًرییغت  اويآ  َتثدحأ 
دلبلا كارشإ  يھ  اھلمحن  يتلا  ةلاسرلا  تَحبصأ   . ًاّیقیقح ًاناميإ 
انتلمح وّمظنم  بھذ   ، ةیلاتلا مّايألا  لالخ   . ناميإلا كلذ  يف  هرسأب 
انيالوراكو ادافین  ىلإ  ىرخأ –  تايالو  ىلإ  اويآ  يف  نوّیلحملا 

رشن ةعباتمل  اینروفیلاكو –  اتوسینیمو  وكیسكم  وین  ىلإو   ، ةیبونجلا
. لعفلاب اًنكمم  ناك  رییغتلا  ّنأ  ةلئاقلاو   ، اھتّحص تتبث  يتلا  ةلاسرلا 
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اًدادعتسا فطصن  ّانك  امنیبو   ، ّلوألا ّفصلا  يف  ُتنك  امدنع 
يف لافطأ  ىوس  ّمھت  ال  اًرومأ  شقاننو   ، ءادغلا لوانتل  باھذلل 
نم عرسأ  ضكري  نم   ، عون نم  رمعلا –  نم  ةعباسلا  وأ  ةسداسلا 
ةمكل تیّقلت  ةبيرغ –  ءامسأ  نيولتلا  مالقأ  لمحت  اذامل  وأ   ، عیمجلا

ام ببسلو   ، ّفصلا يف  يئالمز  دحأ  ينمكل   . يھجو ىلع  ةئجافم 
فیك َسنأ  مل  يّننكل   ، ّيبصلا مسا  تیسن   . اًمامت هلھجأ  تلز 
يتفش تّمروت   . ديدش ملأب  ُترعش  دقو  ةھودشم  هیلإ  ترظن 

، لزنملا ىلإ  تضكر   . ةقراح اًعومد  يانیع  تألتماو  اًروف  ىلفسلا 
. بضغلاب روعشلا  ينتاف  ّدح  ىلإ  ًةمودصم   ، يتدلاو ثیح 

ىرت يكل  ةسردملا  ىلإ  يتدلاو  تبھذ   . ّيبصلا ةسِّردملا  تّخبو 
ناك يذلا   ، دياس ثواس  ةرئاث  تراث   . عضولا ةروطخ  ّمیقتو   ، لفطلا
ةقفارم ىلع  ّرصأف  ّدجك  هرعاشم  تّكرحتو   ، كاذموي انترايز  يف 

، لصح ام  لیصافت  ىلع  دحأ  ينعلطي  مل   . ةسردملا ىلإ  يتدلاو 
رذتعاو  ، ام وحن  ىلع   ، ّيبصلا بقوع   . رابكلا نیب  ثيدح  راد  نكلو 

. ةثداحلا كلت  دعب  هنأشب  قلقأ  ّالأ  يل  لیقو   ، يزخلاب رعشي  وھو  يل 
تلاق  ، ءاشعلا ماعط  ّدعُت  يتدلاو  تناك  امنیبو   ، قحال تقو  يف 

«. اھب كل  لخد  رومأ ال  ةجیتن  بضغو  فوخب  رعشي  ّيبصلا  اذھ  : » يل
، هلوق يف  بغرت  اّمم  رثكأ  فرعت  اّھنأب  يحوت  اّھنأك  اھسأر  ّتزھ  ّمث 

«. هدحو ّهصخت  ةّدع  تالكشم  هجاوي  ّيبصلا  : » تفاضأو
تنك امدنع   . رّمنتلا ةلكشم  اھب  انجلاع  يتلا  ةقيرطلا  تناك  كلت 

٢٨٤ www.jadidpdf.com



مھ نورّمنتملا  دالوألا  ةركفلا : مْھف  ّيلع  لھسلا  نم  ناك   ، ةلفط
يف كلذ  تظحال   . نیفیخم صاخشأ  لخاد  نوفئاخ  صاخشأ 
يف ّىتحو   ، انراوج يف  شیعت  يتلا  ةفینعلا  ةاتفلا   ، يديد ّةیصخش 
عم ّةیناودعو  ةوسقب  ًانایحأ  ّفرصتي  ناك  يذلا   ، يدناد ّةیصخش 

مھروعش ةجیتن  سفرلاو  برضلا  ىلإ  نوأجلي  نورّمنتملا   . يتّدج
نإ  ، مھادافتت نأ  اّمإ  تنأو   . مھتایح ىلع  ةرطیسلا  نادقفب 
يتلا يتدلاو  ىلإ  ةبسنلاب   . تررطضا اذإ   ، مھھجاوت وأ   ، تعطتسا
ةرابع اھربق  ةدھاش  ىلع  شقنُت  نأ  يف  حجرألا  ىلع  بغرت  تناك 
يھ ّةیساسألا  ةركفلا  تناك   ،« شِعي كریغ  ْعدو  شِع   » ىنعمب

ّةیناودعلا مھتاّفرصتل  وأ  نيرّمنتملا  تاناھإل   ، اًقالطإ  ، حامسلا مدع 
. ّيصخشلا دیعصلا  ىلع  انیف  ریثأتلاب 

. ّيقیقح ىًذأ  انب  قحلي  دقف   ، كلذ انلعف  نإو 
ةقحال ةلحرم  يف  ّالإ  ّيقیقح  ٍّدحت  ىلإ  ةقیقحلا  هذھ  ّلوحتت  مل 
تزواجت امدعب  ّالإ  مویلا  كلذ  ثادحأ  عجرتسأ  ملف   . يتایح نم 
حاجنلا يف  يجوز  ةدعاسم  لواحأ  تنك  امیفو  رمعلا  نم  نیعبرألا 

هب رعشي  يذلا  ریبكلا  كابرإلا  تّركذت  ذإ   ، ةسائرلا تاباختنا  يف 
امدنع هیناعي  يذلا  ملألاو   ، تغابم موجھل  ّضرعتي  امدنع  ءرملا 

. راذنإ قباس  نود  نم  ةمكل  ىّقلتي 
نأشب قلقأ  ّالأ  لواحأ  ماعلا 2008،  نم  ربكألا  رطشلا  تیضمأ 

. تامّكلل ضُّرعتلا 
، هسفن ماعلا  يف  تلصح  ةحرفم  ةثداح  ىلإ  ةيادب  لقتنأس 
يف  ، اناتنوم يف   ، توب ةنيدم  انرز   . ةداعس اھیف  ةریثك  تايركذ  كانھو 
لبق يأ   ، رشاعلا ایلام  دالیم  دیع  فداصي  يذلا  ویلوي  / زومت نم  عبارلا 
ربع تفِرُع  ةبلص  ةنيدم  توب   . ةّماعلا تاباختنالا  نم  رھشأ  ةعبرأ 

ّةیبونجلا ةيوازلا  ىلع  عقت   ، اھیف ةرشتنملا  ساحنلا  مجانمب  خيراتلا 
. ةمتاقلا يكور  لابج  ممق  دعب  نم  اھنم  رھظت   ، اناتنوم نم  ّةیبرغلا 
ةّفك الو  نّییطارقميدلا  ةّفك   ، ةيالولا يف  امك   ، ةنيدملا يف  حّجرت  مل 
ةصرف كانھ  نودجي  ةلمحلا  ىلع  نومئاقلا  ناكف   ، نّیيروھمجلا
اّھنكل  ، ةریخألا تاباختنالا  يف  شوبل  تّتوص  اناتنوم  تناك   . زوفلل
هروزیل بسانملا  ناكملا  تدب   . ًاّیطارقميد ًاظفاحم  تبختنا  اًضيأ 
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. كاراب
ٍتقو ّيأ  نم  رثكأو   ، ّةقدب بستحت  كاراب  تقو  نم  ةقیقد  ّلك  تناك 
راص  . نيَّرمتسملا مّییقتلاو  ةبقارملل  عضخت  هتاّفرصت  تناكو   . ىضم
هیف لوانت  يذلا  معطملاو   ، اھراز يتلا  تايالولا  نوظحالي  سانلا 
ام ناك   ، كاذنآ  . ضَیبلا عم  هبلط  يذلا  محللا  عونو   ، روطفلا ةبجو 

نوألمي  ، رارمتساب هنوقفاري  ًاّیفاحص  نيرشعو  ةسمخ  براقي 
تّارمملا يف  نودشتحيو   ، ةلمحلا ةرئاط  نم  ّةیفلخلا  دعاقملا 

ةوطخ هنوبّقعتيو   ، ةریغصلا ندملا  قدانف  يف  روطفلا  تاعاقو 
، ماكزلاب حّشرم  بیصأ  نإ   . ءيش ّلك  مھمالقأ  نِّودت  امیف   ، ةوطخ

اًغلبم مھدحأ  عفد  نإو   ، مالعإلا لئاسو  ىلإ  هقيرط  دجي  ربخلا  ناك 
عبات معطم  يف  نوجيد  لدرخ  بلط  وأ   ، رعش ّةصَق  ءاقل  اًریبك 
تاونس لبق   ، ةجاذسب  ، كاراب لعف  امك  )  TGI Friday ةلسلسلل
ةفیحص نم  ىلوألا  ةحفصلا  يف  ًاّیسیئر  ًاناونع  كلذب  ّقحتساو 
بیلاسألا تائمب  ّللحُي  ّمث  نمو  رشنُي  ربخلا  ناك   ،( زميات كرويوین 

؟ ًایھابتم ناك  لھ  ؟  اًفیعض حشرملا  ناك  لھ   . تنرتنإلا ةكبش  يف 
؟ ًاّیقیقح ًاّیكریمأ  ناك  لھ  ؟  اًعداخم ناك  لھ 

ناك اذإ  ام  ّنیبتل  اًرابتخا  ةبعللا -  نم  اًءزج  ناك  كلذ  ّنأ  انكردأ 
كلذ ناك   . نآ يف  دالبلل  اًزمرو  اًمیعز  نوكي  نأ  ىلع  اًرداق  صخشلا 
دق ةراشإ  ّيأ  نع  اًثحب  ًاّیموي  ةّعشألاب  ريوصتلل  حورلا  ضيرعتب  هبشأ 

باختنا نكمُي  الف   . ءاطخألا باكترال  حّشرملا  ّةیلباق  ىلع  ّلدت 
هخيرات عجارت  يتلا  نّییكریمألا  تارظن  هصّحفتت  مل  ام  صخش 
ّةینھملا هتارایخو  ّةیعامتجالا  هتاطابترا  كلذ  يف  امب   ، لماكلاب

ةلباقو ّةداح  تناك  تارظنلا  كلت  ّنأ  لوقلا  نكميو   . ّةیبيرضلا هتارارقإو 
هیف ّدعُت  اًرصع  لخدن  ّانك   . ىضم تقو  ّيأ  نم  رثكأ  اھب  بعالتلل 

، رشتني أدب  دق  كوبسياف  ناك   . ّةيداملا اھتمیق  بستحتو  تارقنلا 
، مھمظعم يف   ، نودشارلا نّویكریمألا  ناكو   . ًاّیبسن اًديدج  رتيوتو 
ّانك  . ريوصت تالآ   ، اھّتیبلاغ يف   ، ّمضت يتلا  ّةيولخ  فتاوھ  نوكلتمي 

. اھتایعادت مھفن  ّانك  اّننأ  ّنظأ  ةديدج ال  ةبقح  يف  لخدن 
نّییطارقميدلا نیعرتقملا  معد  بسك  لواحي  كاراب  دعي  مل 

اكریمأ ءاحنأ  يف  نیعرتقملا  بسك  ىلإ  ىعسي  راص  لب   ، بسحف
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يھو  ، اويآ يف  نّیّیلحملا  بازحألا  يّلثمم  تاعامتجا  بقع   . اّھلك
ةعّجشم تناك  ام  ردقب   ، ةضیغبو ةیساق  ًانایحأ  تناك  ةلحرم 

ماعلا ءاتش  نوتنیلك  يرالیھو  كاراب  سفانت   ، ىرخأ ًانایحأ  ةمساحو 
ّلك لذبو   ، ةقطنم ّلك  يفو  ةيالو  ّلك  يف  بأدب  لمعلا  ىلع  هعیبرو   2008
نأب لمأي  امھنم  ّلك  ناكو  تاوصألا  بسكل  ةینضم  اًدوھج  امھنم 

، رياني / يناثلا نوناك  ةياھن  لولح  يف   ) . سیياقملا میطحت  نم  ّنكمتي 
ربتخا اوعجارت .) نورخآلا  نوسفانملاو   ، ندياب وجو  زدراودإ  نوج  ناك 
يفو  ، ةسارشب رخآلا  تاناكمإ  نوتنیلك  يرالیھو  كاراب  نم  ّلك 
تبث فیفط  مّدقت  زارحإ  نم  كاراب  ّنكمت   ، رياربف / طابش رھش  فصتنم 
لالخ ينلأست  ایلام  تناك   ، ًانایحأ  . اًمساح ناك  ّهنأ  ةياھنلا  يف 
توص حدصي  امنیب   ، ام ّةصنم  ىلع  فقن  امدنع   ، تلت يتلا  روھشلا 
ناك ؟»،  نآلا ًاسیئر  حبصأ  لھ  : » انلوح ّةیلافتحالا  ىقیسوملا 

. ربكألا فدھلا  ادع  ءيش  ّيأ  باعیتسا  نع  اًزجاع  ّيلوفطلا  اھقطنم 
«. ؟ اًسیئر حبصأ  لھ   ، نآلاو »

«. دعب سیل   ، يتزيزع اي   ، الك »
ددعلا كلمت  ال  اّھنأ  اًریخأ  يرالیھ  ّترقأ   ، وینوي / ناريزح رھش  يف 
نالعإ يف  اھُرّخأت  ّنكل   ، بزحلا طاسوأ  يف  تاوصألا  نم  يفاكلا 
دراوملا نم  هب  ناھتسي  ال  ءزج  ةراسخ  يف  ّببست  دق  ناك  كلذ 
هیجوت ةداعإ  نم  كاراب  عَنم  ام   ، ةلمحلل ةّصصخم  تناك  يتلا 
روتانیسلا ناك   . نیكام نوج   ، ّيروھمجلا همصخ  هاّجتاب  هتكرعم 

بزحلل لمتحملا  حشرملا  حبصأ  دق  انوزيرأ  ةيالو  نع  مرضخملا 
، برح لطب  هتفصب  هتلمح  رادأو   ، سرام / راذآ رھش  يف  ّيروھمجلا 

نیبزحلا نیب  نواعتلا  لاجم  يف  هخيرات  هل   ، ّلقتسم راسم  بحاصو 
ّىنبتیس ّهنأ  اًنمض  ينعي  ام   ، ّيموقلا نمألا  يف  ةقیمع  ةربخو 

. شوب ویلبد  جروج  جھن  نع  اًفلتخم  دالبلا  ةدایق  يف  اًجھن 
دقف  ، نیفدھل ویلوي  / زومت نم  عبارلا  يف  توب  ةنيدم  ىلإ  انبھذ 
ةعبرألا مّايألا  ىضمأ  كاراب  ناك   . نیفدھب كاذتقو  ءيش  ّلك  ىحضأ 
وياھوأو يروسیم  تايالو  يف  ةلمحلا  يف  كراشي  ةقباسلا 

يك تقولا  نم  عّستم  كانھ  دعي  مل   . ّةیلامشلا اتوكادو  ودارولوكو 
نكي مل  ّهنأ  امك   ، ایلام دالیم  دیعب  لافتحالل  ءيجملا  نم  ّنكمتي 
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يذلا مویلا  يف  نیعرتقملا  راظنأ  نع  اًدیعب  ّللستلا  عیطتسیل 
ةرئاطلا انللقتسا   ، كلذ نع  اًضوع   . دالبلا يف  ىربكلا  ّةيزمرلا  لمحي 

ًاّیلئاع اًموي  يأ  نيرمأ –  نیب  ةيوستلل  ةلواحم  يف   ، هیلإ نیھّجتم 
كاراب تخأ   ، ايام انتقفار   . سانلا راظنأ  تحت  هنم  ربكألا  ءزجلا  يضمن 
ةلیمج ةلفط  يھو   ، ةلیھس امھتنباو  دارنوك  اھجوزو   ، ةقیقشلا ریغ 

. اھرمع نم  ةعبارلا  يف 
ّينطو دیع  موي  يف  ًالفط  نوقزري  نيذلا  لھألا  ّنأ  يف  ّكش  نم  ام 

تالافتحالاو ّيصخشلا  لافتحالا  نیب  نزاوت  قلخ  ّةیّمھأ  نوكردي 
ةرابع اوقصلأ  دقف   . كلذ نوعي  ءافطللا  توب  نّاكس  نأ  ودبيو   . ّةینطولا
لوط ىلع  اّھلك  ّلاحملا  تاھجاو  ىلع   ، !« ایلام اًدیعس  دالیم  دیع  »

اھنورطمي تاقرطلا  بناوج  ىلإ  نوفقاولا  ناكو  . Main عراش
لوبطلا عرق  قوف  مھتاوصأ  عمسُتل  نوخرصي  مھو  ةّبیطلا  تاینمألاب 

، ةرسأك  ، ّانك امنیب   ،Yankee Doodle َنحل تولفلا  تالآ  فزعو 
ویلوي / زومت نم  عبارلا  بكوم  رورم  دھاشن  اندعاقم  يف  نیسلاج 
نیتاتفلا عم  نیفیطل  مھلباقن  نيذلا  صاخشألا  ناك   . ةنيدملا يف 
عارتقالا ّنأب  نوفرتعي  اوناك  نیح  ىتح   ، مارتحاب نحن  اننولماعيو 
. دیلاقتلا نع  ًاّیلخت  نوكیس  ّيطارقميد  حّشرم  ّيأ  ةحلصمل 

لقح يف  ءادغ  لفح  مویلا  كلذ  يف  ةلمحلا  ىلع  نومئاقلا  ّمظن 
. نیتكریمألا نیب  هایملا  میسقت  ّطخ  دّدحت  يتلا  لابجلا  ىلع  ّلطُي 
نم ةّدع  تائم  ّمضي  ًاّيریھامج  اًعّمجت  ّلكشي  نأ  هنم  دارُي  ناك 

. ایلام دالیم  دیعب  ًاّيوفع  ًالافتحاو  ّّيلحملا  دیعصلا  ىلع  انيّديؤم 
تقولا يفو   ، انتلباقمل اورضح  نيذلا  سانلا  دادعأ  تيأر  امدنع  تّرثأت 
ناكملاب هل  ةقالع  ال  ّةیّمھأو  ّةیمیمح  رثكأ  ءيشب  ترعش   ، هسفن
جوزمملا نانحلاب  روعش  ةأجف  ينمھد   ، كاذنآ  . هیف ّانك  يذلا 
مھلافطأ ّنأ  ةأجف  نوفشتكي  امدنع  لھألا  هب  رعشي  يذلا  لوھذلاب 
ةزنتكملا ةریصقلا  فارطألا  كلت  ّنأو   ، جوضنلا ىلع  اوكشوأ  راغصلا 

. نویعلا يف  عملت  تأدب  دق  ةمكحلا  ّنأو   ، ةلیحن تحبصأو  تلاط 
ةلحرملا  ، ّيلإ ةبسنلاب  ماعلا 2008،  ویلوي  / زومت نم  عبارلا  موي  ناك 

كارابو تلخد   ، تاونس رشع  لبقف  انتایح : يف  مھألا  ّةیلصفملا 
نع ریثكلا  فرعن  اّننأ  دقتعن  نحنو   ، ىفشتسملا يف  ةدالولا  ةقبط 
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. ءيش ّيأ  فرعن   ، ًاّیلعف  ، نكن مل  اّننأ  تفشتكا  يّننكل   ، ملاعلا
ةقباسلا رشعلا  تاونسلا  نم  ربكألا  مسقلا  تیضمأ  دق  تنك 

داجيإ ىلإ  ىعسأو   ، يلمعو يتلئاع  نیب  نزاوت  ثادحإ  لواحأ 
ایلامل ماودلا  ىلع  ةرضاح  ّةبحم  اًّمأ  نوكأ  نأ  نم  ينّنكمت  ةقيرط 
ّلوحت ّلتخا : رومألا  نزاوت  ّنكل   . يلمع يف  ةقئال  ةناسنإو   ، اشاسو
فلتخم ءيشو  ّمأك  يتابجاو  نیب  نزاوت  داجيإ  َةلواحم  يمامتھا 

رمأ زاجنإ  ىلإ  كاراب  يعس   ، اكریمأ  ، ةسایسلا اًكابرإ –  رثكأو  اًمامت 
لصحي ام  ّةیّمھأ  ةعيرس : ةریتوب  ّروطتت  يلوح  رومألا  تناك   . ّمھم

ىلع ةّطلسملا  ءاوضألاو  ةلمحلا  تاّبلطتم  ديازت   ، كاراب ةایح  يف 
يف نّیّیلحملا  بازحألا  ّيلثمم  تاعامتجا  ءاھتنا  دعب   ، تررق  . انتلئاع
يف يلمع  نم  رجألا  ةعوفدم  ریغ  ةزاجإ  ىلع  لوصحلا   ، اويآ
يف ءاقبلا  نم  ّنكمتأ  نل  يّننأ  تكردأ  ثیح   ، ىفشتسملا
ّلك ىلع  اًّجردت  ذوحتست  ةلمحلا  تناك   . ّةیلعافب لمعلاو  يتفیظو 
نع هعم  تزجع  ٍّدح  ىلإ  اويآ  ةرايز  دعب  ةلوغشم  تنك  دقف   . ءيش
ىلع يئالمز  عادول  وأ  يضارغأ  عمجل  ىفشتسملا  ىلإ  باھذلا 
ةجوز تنك  يّننأ  ولو   ، ًالماك اًماود  ةجوزو  اًّمأ  تحبصأ   . قئال وحن 
كلت ءارو  فارجنالا  نم  اھیتنبا  ةيامح  يف  بغرت  اًّمأو  ّةیضق  لمحأ 
رایخ يمامأ  نكي  مل  نكلو   ، لمعلا كرتل  ّةصغلاب  تسسحأ   . ّةیضقلا

. ّمھألا وھو   ، ّيلإ ةجاحب  يتلئاع  تناك  رخآ :
، اناتنوم يف  ةلمحلا  ىلع  نومئاقلا  هّمظن  ءادغ  لفح  يف  اذنأھ 

مھعم ّينغأل   ، مھمظعم يف  ءابرغ   ، صاخشألا نم  ةعومجم  رّدصتأ 
ىلع ةمستبم  سلجت  تناك  يتلا  ایلامل  اًدیعس » دالیم  دیع  »
ایلام يف  نوري  نیعرتقملا  ّنأ  ملعأ  تنك   . رغربمھلا لوانتت  بشعلا 
يّننكل  . ًاّببحم اًئیش  انترسأ  طبارت  يفو   ، نیتولح نیتاتف  اشاسو 
امھیترظن نعو   ، ّهلك كلذ  يف  نیتاتفلا  يأر  نع  تلءاست  ام  ًابلاغ 

دقف  . بنذلاب يروعش  ةأطو  فیفخت  تلواح   . ّيجراخلا ملاعلا  ىلإ 
ةياھن ةلطع  لالخ  ّيقیقح  دالیم  دیع  لفح  ةماقإ  ّررقملا  نم  ناك 
ایلام تاقيدص  نم  ةریبك  ةعومجم  ّمضي  لفح   ، ةلبقملا عوبسألا 
كلذ يفو   . ةسایسلا نع  اًدیعب   ، وغاكیشب انلزنم  يف  لیللا  يضمت 

، كلذ عم   . قدنفلا يف  ّةیصوصخ  رثكأ  ًالفح  میقنس  ّانك   ، ءاسملا
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ءاجرأ يف  ناضكرت  ناتاتفلا  تناك  امنیبو   ، مویلا كلذ  رھظ  دعب  لالخو 
، مھقناعنو نیلمتحملا  نیعرتقملا  حفاصن  كارابو  انأو   ، لقحلا

ىركذ نادیعتستس  ناتاتفلا  تناك  اذإ  اّمع  ّيرس  يف  تلءاست 
. اًعتمم اًموي  اھفصوب  ةھزنلا  هذھ 

ينجلاخت امنیب   ، مّايألا كلت  لالخ   ، اشاسو ایلام  بقارأ  تنك 
نأل ةضرع   ، يلثم  ، ناتاتفلا تدغ  دقف   . ّةداح ةديدج  رعاشم 

طاقتلاو امھسمل  يف  سانلا  بغري  نألو   ، امھیمساب ءابرغ  امھيداني 
يّننأ  ، ءاتشلا لصف  لالخ   ، تّررق ةموكحلا  تناكو   . امھتبحصب روص 

. ّةینمأ ةيامح  انل  تّصصخو  رطخلل  ةضرع   ، نیتاتفلاو  ، تحبصأ
ّمیخملا ىلإ  وأ  ةسردملا  ىلإ  ناھّجوتت  ایلامو  اشاس  تناكف 

ةرّایس امھعبتتو   ، اھترّایسب يتدلاو  عم  ةداع   ، ّيراھنلا ّيفیصلا 
. نمألا لاجر 

نمألا لجر  ةقفرب  ریسي  ّانم  ّلك  ناك   ، اذھ ءادغلا  لفح  لالخ 
ةراشإ ّيأ  نع  اًثحب  عومجلا  نیب  هرظنب  لوجي  يذلا   ، هتيامح جلوملا 
نسحب  ، صاخشألا دحأ  غلاب  اذإ  ةقابلب  لّخدتيو   ، ديدھت دوجوب  ئبنت 

مل  ، ّظحلا نسحلو   . انب كاسمإلا  لواحو  هتسامح  ءادبإ  يف   ، ّةین
، نيدشار ءاقدصأ  لب  اًسّارح  نمألا  لاجر  ناربتعت  ناتاتفلا  نكت 

نيدودولا سانلا  نم  ةیمانتملا  ةعومجملا  نمض  نّییفاضإ  اًصاخشأ 
ةظقیلاو نذألا  تاعامس  ىوس  مھّزیمي  ، ال  مھتبحصب رفاسن  نيذلا 
صاخشألا  » مھیّمست اشاس  تناك   . اھب نوّفرصتي  يتلا  ةئداھلا 

«. نّیّيرسلا
انوكت مل  امّھنأل   ، ءاخرتسا رثكأ  َةرتف  َةلمحلا  نیتاتفلا  ُدوجو  ّلوح 

انأ يحایترا  ریثي  امھدوجو  ناك   . اًریبك اًمامتھا  ةجیتنلا  ناریعت 
نم ّمھأ   ، فاطملا ةياھن  يف   ، انتلئاع ّنأب  انّركذي  ّهنأل   ، كارابو

. يأرلا تاعالطتسا  جئاتن  يف  ّطبختلا  نم  وأ  نيّديؤملا  ددع  باسح 

. اھدلاوب طیحملا  ّهلك  بخصلا  كلذب  اًمامتھا  نیتاتفلا  نم  ٌّيأ  ِدبُت  مل 
ىلع وأ   ، لضفأ ّةیطارقميد  رشن  ىلع  ًاّبصنم  امھریكفت  نكي  ملو 

، ًالعف  ) ًالعف هیف  نابغرت  اتناك  ام  ّلك   . ضیبألا تیبلا  ىلإ  لوصولا 
تاقوألا ةیضمت  نّابحت  اتناك   . ریغص بلك  ىلع  لوصحلا  وھ  ًالعف )

. ةلمحلا يّفظوم  عم  قرولا  بعل  وأ  وھللا  يف  ءودھلا  اھدوسي  يتلا 
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يف تاّجلثملا  عیبل  ّلحم  ىلع  روثعلا  ناك  امھیلإ  ةبسنلاب  ّمھملا 
. لیصافت ّدرجم  ىّقبت  ام  ّلك   . هناروزت ديدج  ناكم  ّلك 

تلصح ّةصق  ركذتسن  امدنع  كحضن  مویلا  ّىتح  ایلامو  تلز  ام 
هروعش نم  اًقالطناف   . اھرمع نم  ةنماثلا  يف  تناك  امدنع 

يف اھعضي  وھو  يلایللا  ىدحإ  يف  كاراب  اھیلع  حرط   ، ّةیلوؤسملاب
ةسائرل هسفن  كدلاو  حّشر  نإ  كيأر  ام  : » ًالاؤس اھشارف 

«. ؟ ةبئاص ةركف  اھنيرت  لھ  ؟  ةيروھمجلا
«. يبأ اي  اًعبط  : » هتنجو ىلع  ةعيرس  ةلبق  عبطت  يھو   ، تباجأ
ىلع اًسأر  اھتایح  بلقیس   ، ةظحللا كلت  يف   ، حّشرتلا هرارق  ناك 

؟ ملعت نأ  اھل  فیك  نكلو   ، بقع
. قیمع مون  يف  تقرغتساو   ، رخآلا اھبنج  ىلع  تبلقنا 

، ساحنلا فحتم  انرز   ، توب ةنيدم  يف  هانیضمأ  يذلا  مویلا  لالخ 
ىقلأ  . بشعلا قوف  ةركلا  انلكرو   ، ءاملا تاسّدسمب  ةكرعم  انضخو 
فولأملا ددعلا  حفاصو   ، هروزي ناكم  ّلك  يف  امك  اًزجوم  ًاباطخ  كاراب 
هنابعالت ایلامو  اشاس  تناك   . هترسأب ذولیل  داع  ّهنكل   ، يديألا نم 

تيأر  . امھراكفأب هسفن  يف  ةجھبلا  ناریثتو  ناكحضت  امھو 
ّبنجت ىلع  هتردقل  باجعإلاب  ترعشو   ، ةقرشملا هتماستبا 

ًابأ بسحف  نوكي  يك  هھابتنا  ّتتشت  دق  يتلا  ّةیجراخلا  لماوعلا 
دارنوكو ايام  عم  ثيدحلا  فارطأ  بذاجتي  حار   . ةصرفلا هل  حاتت  امدنع 

. رخآ ىلإ  ناكم  نم  ریسن  نحنو  هعارذب  ينطیحيو 
ماودلا ىلع  نیطاحم  ّانك   . اًضعب انضعبب  هیف  درفنن  تقو  انل  حَتي  مل 
ءارجإ نورظتني  نيذلا  نّییفاحصلاو  نّیینمألا  سّارحلاو  نیّفظوملاب 
كلذ حبصأ   . دعُب نم  اًروص  انل  طقتلي  سانلا  نم  دشحو   ، انعم ةلباقم 
انتایح مّايأ  تراص   ، ةلمحلا لالخف   . انیلإ ةبسنلاب  ّيعیبطلا  عضولا 

. ّةیلالقتسا وأ  ّةیصوصخ  ّيأ  انيدل  دعي  مل  ّهنأ  ةجرد  ىلإ  ةجمربم 
نّابش نم  ةعومجم  ىلإ   ، ًابيرقت  ، اّھلك انتایح  بناوج  انّملس 
ّداحلا ءاكذلاب  نوّعتمتي  رمعلا  نم  تّاینيرشعلا  اوزواجتي  مل  تّاباشو 
ّببستي يذلا  ملألا  ىدم  نوكردي  اونوكي  مل  مّھنكل   ، ةیلاعلا ةءافكلاو 

ءيش ىلإ  تجتحا  اذإ   . كتایح يف  رومألا  مامزب  كاسمإلا  مدع  هیف 
تبغر اذإو   . هراضحإ مھدحأ  نم  بلطلا  ىلإ  ّرطضأ  تنك   ، رجتملا نم 
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نم بلط  لاسرإ  ىلإ  ّرطضأ  تنك  ام  ةداع   ، كاراب عم  ثيدحلا  يف 
يدیعاوم جمانرب  يف  زربت  تناك   ، ًانایحأ  . همقاط دارفأ  دحأ  قيرط 

. اًئیش اھنع  فرعأ  تاطاشنو ال  تّایلاعف 
اذھ ّلبقتن  نأو   ، ّةینلع ةروصب  انتایح  شیعن  نأ  اًّجردت  انّملعت 

. عقاولا
ةعبرألا نحن  انعم  َتيرجُأ   ، توب يف  مویلا  كلذ  رھظ  دعب  ءاھتنا  لبق 

انل قبسي  مل  رمأ  وھو   ، ةینويزفلت ةلباقم  ناتاتفلاو –  كارابو  انأ  – 
نم نّییفاحصلا  داعبإ  ىلع  صرحن  ةداعلا  يف  ّانك   . هب مایقلا 
يتلا ةّماعلا  تّایلاعفلا  يفو   ، امھريوصتب ىوس  حمسن  الو   ، انیتلفط
ىلإ انعفد  يذلا  ام  يردأ  ال   . بسحف ةلمحلا  راطإ  يف  مَّظنُت 
ّنأ اوأترا  ةلمحلا  يّفظوم  نأ  كاذموي  ركذأو   . ّةرملا كلت  يف  ةقفاوملا 
نوكي فوس   ، روھمجلا ىلإ   ، بثك نم   ، بأك كاراب  نع  تاحمل  ميدقت 
كارابف  . كلذ يف  ریض  ال  ّنأ  كاذتظحل  ّيلإ  ّلیخو   ، فیطل عقو  هل 
لعجیس ام  طبضلاب  اذھو   ، ّةفاك لافطألا  ّبحي  وھو   ، انیتنبا ّبحي 

. اًمیظع اًسیئر  هنم 
ةمّدقم  ، سونونیم ايرام  عم  ًابيرقت  ةقیقد  ةرشع  سمخ  انیقب 

ىلع ًاّيوس  سلجن  نحنو  ثّدحتن   ،Access Hollywood جمانرب
ایلام رعش  ناك   . شامقلا نم  ةعطقب  ِنّيُز  قئادحلا  ىدحإ  يف  دعقم 

، ناتاتفلا تدب   . مامكأ نود  نم  رمحأ  ًابوث  اشاس  تدتراو  اًروفضم 
تظفاحو  ، ةبّذھم سونونیم  تناك   . لامجلا يترحاس   ، امھتداعك
ةریغصلا ةذاتسألا   ، ایلام تحار  امنیب  ةلباقملل  فیطللا  ّوجلا  ىلع 
اھجرحي اھدلاو  ّنأ  تلاق   . لاؤس ّلك  يف  قمعب  ّركفت   ، انتلئاع يف 

امدنع اًعیمج  انقياضي  ّهنأو  اھتاقيدص  ةحفاصم  لواحي  امدنع  ًانایحأ 
. قيرطلا ّدست  بابلا  مامأ  لزنملا  يف  ةلمحلاب  ّةصاخلا  هتعتمأ  كرتي 
، اھزیكرت ىلع  ظفاحتو  ءودھب  سلجتل  اھعسو  يف  ام  اشاس  تلذب 
: ينتلأسو ّيلإ  تتفتلا  نیح  ةدحاو  ّةرم  ةلباقملا  راسم  تعطق 
ىلإ اشاس  تغصأ  دقف   ، كلذ ادع  امو  ؟ .» تاّجلثم يرتشنس  ىتم  »
اھل ترطخ  لیصافتب  يلدتل  ثيدحلا  يف  ًانایحأ  تلّخدتو   ، اھتقیقش

، ةلباقملا ةياھن  يف  تلاق   . عوضوملاب ةطبترم  نوكت  نأ  نود  نم 
،« ّةیقيرفأ ةحيرستب  هرعش  فّفصي  يدلاو  ناك  : » اًّرس يشفت  اّھنأك 
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. اًعیمج انكحض  راثأ  ام  وھو 
ةانق يف  ءازجأ  ةعبرأ  ىلع   ، مّايأ ةعضب  دعب   ، ةلباقملا تعيذُأ 

ّةیمالعإلا لئاسولا  ّةیقب  اھّتطغ  ّمث   ، ةریبك ًةسامح  تراثأو   ،ABC
يتنبا نع  راتسلا  ةحازإ   » لثم  ، اھیف غلابم  نيوانع  عم  ّةيرابخإلا 

ّلك نافشكت  ناتریغصلا  امابوأ  اتنبا  »، و« ةینويزفلت ةلباقم  يف  امابوأ 
عمجت ّهلك  ملاعلا  ءاحنأ  يف  فحصلا  تأدب   ، ةأجف ءيش .»

. اشاسو ایلام  اھتلاق  يتلا  ّةیلوفطلا  تاظحالملا 
ةلباقملا نكت  مل   . هانلعف امل  مدنلاب  كارابو  انأ  ترعش  ام  ناعرس 

ِلدي ملو   ، هلالغتسا نكمي  لاؤس  ّيأ  حَرطُي  ملو   ، ءيسي ام  نّمضتت 
اّننأب انرعش   ، كلذ مغر  ىلع   . ام اًرمأ  فشكي  ّصاخ  لیصفتب  ّانم  ّيأ 
ًالعف اكردت  نأ  لبق  اًنلع  ناثّدحتت  نیتاتفلا  انلعج   ، اًئطاخ اًرارق  انذّختا 

وأ اشاس  ءاذيإ  هنأش  نم  ام  ةلباقملا  نّمضتت  مل   . كلذ ينعي  ام 
يف دبألا  ىلإ  ّلظي  فوسو   ، ملاعلا يف  رشتنا  هاتلاق  ام  ّنكل   ، ایلام
اذھ اراتخت  مل  نیتلفط  انذخأ  اّننأ  وھ  هانلعف  ام   . تنرتنإلا ةكبش 
يف امھانعضوو   ، بقاوعلا يف  ریكفت  ّيأ  نود  نمو   ، ةایحلا نم  عونلا 

. بئذلا مف 
تحت شیعن  ّانك   . بئذلا مف  نع  اًرومأ  تفرع  تنك   ، ةرتفلا كلت  يف 
اربوأ ّيلإ  تثعب   . ءيش ّلك  ىلع  ةبيرغ  ةقاط  كلذ  ىفضأ   . رھجملا
هتببحأ يذلا  مجنلا   ، ردنو يفیتس  أدبو   . ةعّجشم لئاسرب  يرفنيو 
فزعیل ةلمحلا  اھّمظنت  يتلا  تّایلاعفلا  روضح   ، يتلوفط يف  اًریثك 

ذنم اًضعب  انُضعب  فرعي  اّننأك  لوألا  يمساب  ينيدانيو  رداونلا  يوريو 
ترعش يّننأل  اّمیس  ال   ، اًكبرم ّهلك  مامتھالا  كلذ  ناك   . ليوط تقو 

ّكش نم  ام   . هب نيريدج  نوكنل  ریثكلا  لعفن  مل   ، عقاولا يف   ، اّننأب
، ةناكملا كلت  ّأوبتن  انتلعج  كاراب  اھمّدقي  يتلا  ةلاسرلا  ّةوق  ّنأ  يف 

تبختنا اذإ   . ّةيزمرو دعو  نم  ةظحللا  هیلع  يوطنت  اّمع  ًالضف  اذھ 
رصتقت تالالد ال  رمألا  اذھلف   ، اھل دوسأ  ّةيروھمج  سیئر  ّلوأ  اكریمأ 
ينعي كلذ  ناكو   . هرسأب دلبلا  ىلإ  هاّدعتت  لب   ، بسحف كاراب  ىلع 

. ةدّدعتم بابسألو   ، صاخشألا نم  رثك  ىلإ  ةبسنلاب  ریثكلا 
سانلا ةلماجم  كلذ –  نم  ربكألا  طسقلا   ، عبطلاب  ، كاراب لّمحت 
دادزا  ، كّتیبعش تدادزا  اّملك   . هعبتت يتلا  ةمئادلا  قیقدتلا  تارظنو 
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يف ّةصاخب   ، اھیلع اًفراعتم  ةدعاق  ًابيرقت  كلذ  ودبيو   . كوھراك
ةایح لخاد  بیقنتلا  يف  لاملا  موصخلا  رمثتسي  ثیح   ، ةسایسلا
ةایح سیلاوك  ىلإ  ّللستلل  نّیّيرحتلا  نوّنیعیف  مھیضراعم – 

. ةراذقلاب يشي  دق  ءيش  ّيأ  نع  اًثحب  اّھلك  اھبناوج  يف  حّشرملا 
راتخي اندحأ  لعج  ام  اذھو   ، نیتفلتخم نیتعیبطب  يجوزو  انأ  مّستن 
راشتنا اًمامت  يعي  كاراب  ناك   . كلذ نع  مجحي  رخآلاو  ةسایسلا 

، ةلمحلا ءاوجأ  مّمست  تناك  يتلا  ةئطاخلا  تاعابطنالاو  تاعاشإلا 
نأ هل  قبس  دقف   . هوفص ریكعتب  كلذل  حمسي  ناك  ام  اًردان  ّهنكل 
سرد ّهنأ  امك   . ىرخألا تالمحلا  ترتعا  يتلا  بعاصملا  زواجت 

، كاراب  . ةسایسلا هیلمت  دق  امل  هسفن  ّأیھو  ّيسایسلا  خيراتلا 
ّكشلاك  ، ةسوملم ریغ  رومأل  حمسي  يذلا  صخشلاب  سیل   ، اًمومع
هّتطخا يذلا  راسملا  نع  هھابتنا  فرصت  نأ  وأ  هقياضت  نأب   ، ىذألا وأ 

. هسفنل
. ةّماعلا ةایحلا  فاشتكا  روط  يف  لازأ  ال  انأ  تنك   ، لباقملا يف 

يّننإف  ، ةّقثلاب ةريدج  ةحجان  ةأرما  يسفن  ربتعأ  تنك  يّننأ  عمو 
ةبیبط حبصتس  اّھنأ  اھلوح  نمل  تّددر  يتلا  ةلفطلا  اًضيأ  تنك 
يأرل ًانزو  میقأ  انأ   ، ىرخأ ةرابع  يف   . ةساردلا ىلع  تبظاوو  لافطأ 

نَم ناسحتساب  زوفلا  ىلإ  ىعسأ  يبابش  ةرتف  تیضمأ   . سانلا
ةكبرملا ّةیعامتجالا  فقاوملا  ىدافتأو  بھذلا  موجنلا  عمجأ   ، يلوح

ىلع يسفنل  يمارتحا  ّمیقأ  ّالأ  تقولا  رورمب  تّملعت   . ةبعصلاو
ىلإ لیمأ  تللظ  يّننكل   ، ةدّدحم تازاجنإو  ةبلوقم  ریياعم  ساسأ 

نيرّمنتملا ىدافتأ  فوسف   ، قدصو بأدب  تلمع  اذإ  يّننأ  داقتعالا 
. هیلع انأ  ام  ىلع  اًمئاد  سانلا  يناري  فوسو 

. هذھ يتعانق  ّریغأ  نأ  كشو  ىلع  تنك 
لالخ اھيدبأ  يتلا  ةسامحلا  تحبصأ   ، اويآ يف  كاراب  زوف  دعب 

نورضحي اوناك  نيذلا  صاخشألاب  قیلت  ةسامح   ، ربكأ ةلمحلا 
يف نوكراشي  نيذلا  صاخشألا  ددع  دادزا  دقف   . ّةیبعشلا تاعّمجتلا 

. رثكأ وأ  صخش  فلأ  ىلإ  ةئم  عضب  نم  اھیف  كراشأ  يتلا  تّایلاعفلا 
، اھّمظنن ّانك  ّةیلاعف  ّرقم  ىلإ  اسیلیم  عم  موي  تاذ  تلصو  يّننأ  ركذأ 
يف ىنبملاب  طیحي  سانلا  نم  ًاليوط  اًروباط  تيأرو   ، ريواليد يف 
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دھشملا ينلھذأ   . ًالصأ ةمحدزم  تناك  يتلا  ةعاقلا  لوخد  راظتنا 
دشح ّلك  مامأ  ّربعأ  نأ  تدتعا   . دحاو نآ  يف  ةداعسلاب  ينرعشأو 

نم كاراب  ةلمح  ىلإ  سانلا  هفیضي  امل  ينانتما  ىدم  نع  هتلباق 
نود نم  اھّايإ  انولوأ  يتلا  ةقثلا  ىدملو   ، ةفیثك ةكراشمو  ةسامح 
يف زوفلا  يف  كاراب  ةدعاسمل  هب  نوموقي  ام  ّلكلو   ، باسح

. تاباختنالا
ًاطوطخ تعضو  دقو   ، هروزأ ناكم  ّلك  يف  ةزجوم  ًةملك  يقلأ  تنك 

ملف  ، اويآ يف  اھب  ُتفِرُع  يتلا  يّتيوفعل  لاجملا  تكرتو  اھل  ةضيرع 
نع ًالیلق  تجرخ  نإ  قلقلاب  رعشأ  وأ  ّيلآلا  نّقلملاب  نیعتسأ  نكأ 

، يجوز ةغالبب  ّعتمتأ  نكأ  ملو   ، ةقّمنم يتاملك  نكت  مل   . عوضوملا
نم يفواخم  تشالت  فیك  تحرش   . قدصب تّملكت  يّننكل 

رعاشم اّھلحم  ّتلح  فیكو   ، عیباسألا رورمب  اًّجردت  ةسایسلا 
تاعارصلا اوشاع  ّانم  اًرثك  ّنأ  كردأ  ُتأدب   . لمألا ثعبت  ةعِّجشم 
مھلافطأ نأشب  اھسفن  قلقلا  رعاشم  مھتدوارو   ، اھسفن

نمؤأ املثم   ، نونمؤي نوریثك  صاخشأ  ناك   ، يلاتلاب  . مھلبقتسمو
. ّيقیقح رییغت  ثادحإ  ىلع  رداقلا  دیحولا  حّشرملا  وھ  كاراب  ّنأب   ، انأ
ناكو  ، قارعلا نم  ّةیكریمألا  تاوقلا  بحس  يف  بغري  كاراب  ناك 
شوب ویلبد  جروج  حجن  يتلا  ّةیبيرضلا  تاضیفختلا  نع  عجارتلا  ديري 
ّةیّحص ةياعر  نیمأت  ّدوي  ناك  امك   ، ءايرثألا ةحلصمل  اھرارقإ  يف 

، اًحومط ربتعُي  اذھك  اًجمانرب  ّنأ  يف  ّكش  نم  ام   . ّةفاك نّییكریمألل 
نوّديؤملا اھیف  دشتحي  ةعاق  تلخد  ّةرم  ّلك  يف  يّننكل 
انتافالتخا زواجتل  نوزھاج   ، ةّمأك  ، اّننأب رعشأ  تنك   ، نوسّمحتملا

روعش اھرمغو   ، تاعاقلا كلت  رخفلا  ألم   . جمانربلا كلذ  قیقحتو 
اًریبك لؤافتلا  ناك   . ةرشبلا نول  فالتخا  نع  رظنلا  ّضغب  داّحتالاب 
ّةطحم ّلك  يفو   . اًمُدُق ّيضُملا  ىلإ  ينعفدو   ، ةقاط يننحشو 

!«. لمألا دیعتسن  نحن  : » سانلل تلق   ، اھیف تفقو 
تّقلت  ، نسنوكسيو يف  تنكو   ، رياربف / طابش رھش  مّايأ  دحأ  يف 
كارابب ّصاخلا  لصاوتلا  قيرف  يف  نیلماعلا  دحأ  نم  ةملاكم  يتياك 
تاملكب تّھوفت  يّننأ  ودبي  تلصح : ةلكشم  ةّمث  ّنأ  اھیف  لوقي 

. تاعاس عضب  لبق  يكوولیم  يف  هتیقلأ  باطخ  يف  لدجلا  ةریثم 
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فلتخي يكوولیم  يف  هتلق  ام  نكي  مل   . انأ كلذكو  يتياك  تكبترا 
مل يذلا   ، نوسيدام يف  دشح  مامأ  ّوتلل  هلوق  تیھنأ  اّمع  اًریثك 
نكت مل   . هتلباق دشح  ّلك  مامأ  رھشأ  لاوط  هتّددر  اّمع  اًضيأ  فلتخي 

؟ نآلا اذاملف   . قباسلا يف  ةلكشم  ّيأ  كانھ 
ناك  . ةلكشملا تناك  ام  انمھف   ، مویلا كلذ  نم  قحال  تقو  يف 
ةقیقد نیعبرألا  ةبارق  قرغتسا  يذلا  يباطخ  ّروص  دق  مھدحأ 

نم باطخلا  اًّدرجم   ، ناوث رشع  نم  ةخسن  ىلإ  هلزتخاو  هّررحو 
. ةدّدحم تاملك  ىلع  اًّزكرمو  هقایس 

يكوولیم يف  يتملك  نم  تافطتقم  رشتنت  تأدب   ، ةأجف
رخفلاب رعشأ  يّننأ  هیف  لوقأ  يذلا  ءزجلا  ىلع  ِزّكرت   ، نوسيدامو
ماعلا اذھ  لالخ  انفشتكا  : » كاذموي يتملك  يف  ءاج  دقو   . حایترالاو
يتایح يف  ىلوألا  ّةرملا   ، اًرمأ مكل  ْلُقأ  ينوعد  لمألا ! دیعتسن  اّننأ 
حاجنلا ببسب  سیل   . يدلبب ةروخف  يّننأب  ًالعف  رعشأ   ، ةدشارك

ىلإ نوقوتي  سانلا  ّنأ  دقتعأ  يّننأل  لب   ، بسحف كاراب  هزرحي  يذلا 
، هاّجتالا اذھ  يف  ریسي  اندلب  ةيؤرل  اًقوش  ّقرحتأ  تنك   . رییغتلا
. لمألا ةبیخبو  طابحإلاب  رعشت  نم  يدحو  تسل  يّننأب  ساسحإللو 
، ةكرتشم ّةیساسأ  اياضق  لوح  دُّحوتلل  نوقوتي  صاخشأب  تعمتجا 

«. كلذ دھشأ  ينوك  ةظوظحم  يّننإ   . رخفلاب ينرعشي  ام  وھو 
ةدحولاو لمألا  ىلإ  يتراشإ  هیف  امب   ، يمالك نم  كلذ  ّلك  عزُتنا 

ىلع زیكرتلا  ّمتو  اّھلك  يناعملا  لالظ  تليزأ   . امھب يّرثأت  ىدمو 
ّبرستت اّھنأ  انل  لیق  يتلا  تافطتقملا –  هتنّمضت  ام   . دحاو ءيش 
ّةیعاذإلاو ّةینويزفلتلا  ّةيراوحلا  جماربلا  ربع  رشتنتو  ةعرسب 

رعشأ  ، ةدشارك يتایح  يف  ىلوألا  ّةرملا  : » يتآلا وھ  ةِظفاحملا – 
«. يدلبب ةروخف  يّننأب  ًالعف 

اّھنإ  . هلوادت ّمتي  ام  فرعأل  رابخألا  عامس  ىلإ  ةجاحب  نكأ  مل 
يھ كلت   . اكریمأ تھرك  املاطل   . ّينطولا روعشلا  ىلإ  رقتفت 

. اًرھاظت هنوك  ودعي  ىّقبت ال  امو   . اھتقیقح
يف  ، ينتاف دقف   . اھیف تّببست  يّننأ  ادب   . ىلوألا ةمكللا  تءاج 
امھم ةرابع  ّلك  ّةیّمھأ  ىدم  كاردإ   ، ّةيوفعب ّملكتلا  يتلواحم 
عبرأ نم  ةلفاح  ةمیلو   ، يعأ نأ  نود  نم   ، نیھراكلل تمّدق   . ترغص
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ةمكلل ّهبنتأ  مل   ، ّلوألا ّفصلا  يف  يعم  لصح  امكو   . ةملك ةرشع 
. ّيلإ هَّجوُت  يھو 

بنذلاب روعشلا  ينألمي   ، وغاكیش ىلإ  ةلیللا  كلت  يف  تدع 
، ةجعزملا ءابنألا  اتدصر  يتياكو  اسیلیم  ّنأ  فرعأ  تنك   . طابحإلاو
غلبت ّالأ  ىلع  اتصرح  امّھنكل   ، يریب كالبلا  امھیفتاھ  ربع   ، ءودھب
لاوط ًاّيوس  انلمع   ، كاذنآ  ، انتثالث ّانك   . رومألا مقافتت  الیك  يعماسم 

، اھءاصحإ عیطتسن  ال  تارتمولیك  انرفاس   ، ماعلا نم  ربكألا  رطشلا 
لجأ نم  ءاسم  لزنملا  ىلإ  دوعأ  يك  تقولا  لاوط  نمزلا  قباسن 

، اّھلك دالبلا  ءاحنأ  يف  ةّقرفتم  تاعاق  نیب  ةبوعصب  انلّقنت   . نیتاتفلا
ةخذاب تالفح  ىلإ  انبھذو   ، بغرن اّمم  رثكأ  ةعيرس  تابجو  انلوانتو 

اّننأ ةجرد  ىلإ  ءارثلا  رھاظم  اھیلع  ودبت  لزانم  يف  تاّعربتلا  عمجل 
كاراب ناك  نیح  يفو   . ةھالبب انلوح  قلمحن  الیك  اًدھج  لذبن  ّانك 
تالفاح يفو  ةرجأتسم  ّةصاخ  تارئاط  يف  نارفاسي  هتلمح  قيرفو 

ليوط روباط  يف  تافقاو  نحنو  انتيذحأ  علخن  انتثالث  ّانك   ، ةحيرم
، تاراطملا دحأ  يف  ّةینمألا  تاءارجإلا  ءاھنإل  انرود  رظتنن  ءيطب 
و  United تالحر نتم  ىلع  ّةیحایسلا  ةجردلا  يف  رفاسنو 

يتلا تّایلاعفلا  نم  انلقن  يف  نیّعوطتملا  ىلع  دمتعنو   ،Southwest
. تارتمولیكلا تائم  ًانایحأ  اھلصفت  تناك  يتلاو   ، اھیلإو اھّمظنن  ّانك 
تيأر دقف   . هجو لمكأ  ىلع  انلمعب  موقن   ، اًمومع  ، اّننأب رعشأ  تنك 

اًّنس اھنوربكي  نّيروصم  يطعتو  ّيسرك  ىلع  فقت  يھو  يتياك 
نوحرطي يذلا  نّییفاحصلا  ّبنؤتو   ، ةمراص تامیلعت  فعضلا  ىلاوح 

لودج ّمظنت  يھو  اسیلیم  تبقار  امك   . قایسلا نع  ةجراخ  ةلئسأ 
يف ماقُت  ةلمحلل  تّایلاعف  ةراھمب  قّسنتو   ، ّهلك هلیصافتب  يلامعأ 

ال تاملاكمب  يریب  كالبلا  اھفتاھ  دھجت  يھو  اھتيأر   ، دحاو موي 
ّةیحرسم نع  يبایغ  نود  لوحتو   ، ةلكشم يدافتل  يھتنت 
باھذلل ةصرف  ينحنمت  وأ   ، ةميدق ةقيدص  دالیم  دیع  وأ  ّةیسردم 

نم ریثكلاب  اتّحضو   ، دھج ّيأ  ناتأرملا  ُلأت  مل   . ّيضايرلا يدانلا  ىلإ 
. ّةصاخ ةایح  هبشي  امب  انأ  ىظحأ  يكل  ّةصاخلا  امھیتایح  بناوج 
يف تّببست  دق  نوكأ  نأ  نم  قلقلا  ينّلكأتي  ةرئاطلا  يف  تسلج 

. ةنیعللا ةملك  ةرشع  عبرألا  ببسب  ةلمحلا –  لشف 
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دعب  ، لاوجلا هفتاھ  ىلع  كارابب  تلّصتا   ، لزنملا ىلإ  تلصو  امدنع 
يف اھلزنم  ىلإ  يتدلاو  تداعو   ، امھیشارف ىلإ  ناتاتفلا  توأ  نأ 
ّةیشع كلذ  لصح   . ةحارلا نم  طسقب  ىظحتل  دیلكوي  ّةداج 

تاعالطتسا ترھظأو   ، نوسنكسيو يف  ّةيدیھمتلا  تاباختنالا 
ًاطیسب اًمّدقت  لّجس  دق  كاراب  ناك   . اًمومحم ناك  قابسلا  ّنأ  يّأرلا 

ردصي ام  ّلك  دقتنتو  كاراب  مجاھت  تناك  يرالیھ  ّنكل   ، اًدعاصتم اّمنإ 
تارظانم ءارجإ  هضفر  ىلإ  ًالوصو  ّةیّحصلا  ةياعرلل  هّتطخب  اًءدب   ، هنم

كاراب ةلمح  عسو  يف  نكي  ملو   . اًرطخ عضولا  ادب   . اھعم ّةیفاضإ 
ّببست اّمع  كارابل  ترذتعا   . عون ّيأ  نم  نالذخل  ّضرعتلاب  ةفزاجملا 

دقف  ، أطخ بكترأ  تنك  يّننأ  كردأ  مل  : » هل تلقف   ، يباطخ هیف 
«. اًرھشأ تاملكلا  كلت  تّددرو  قبس 

. ساسكت ىلإ  نوسنكسيو  نم  ةلیللا  كلت  رفاسیس  كاراب  ناك 

. ّطخلا نم  رخآلا  بناجلا  يف  ثارتكا  نود  نم  هیفتك  ّزھي  هارأ  تدك 
ةریبك كتاباطخ  ىلإ  عمتست  يتلا  عومجلا  ّنأل  اذھ   ، يعمسا : » لاق

ّنأ ينعي  ام   ، ةلمحلا يف  ّةوق  ةطقن  نیّلثمت  ِتحبصأ  دقلو   ، اًّدج
«. رومألا ةعیبط  يھ  هذھ   . كب ىذألا  قاحلإ  ىلإ  نوعسیس  سانلا 
يف هیضمأ  يذلا  تقولا  لجأل   ، ثّدحتن امدنع  هتداعك   ، ينركش

لماعتلا ىلإ  ًانایحأ  ّرطضأ  يّننأل  هفسأ  نع  ّربعو   ، ةلمحلل لمعلا 
: ةملاكملا يھني  نأ  لبق  يل  لاق   . عونلا اذھ  نم  تایعادت  عم 

ءاقلت نم  دمختس  ةّجضلا  ّنكل   ، بعص فقوملا  ّنأ  فرعأ   . ّكبحأ »
«. اًمئاد ثدحي  ام  اذھ   . اھسفن

رشع عساتلا  يف   . نآ يف  نأشلا  اذھب  اًئطخمو  ًابیصم  كاراب  ناك 
ّةيدیھمتلا تاباختنالا  يف  كاراب  زاف  ماعلا 2008،  رياربف  / طابش نم 

ررض ّيأ  هل  ّببسأ  مل  يّننأ  ادبف   ، ّدیج شماھب  نوسنكسيو  يف 
يدنیس ينتفدھتسا   ، هسفن مویلا  يفو   ، نكلو  . ةيالولا كلت  يف 

دحأ يف  باطخ  ءاقلإ  ءانثأ  ةمیئل  ّةیضرع  ةظوحلمب  نیكام 
اذإ يردأ  ال   . يدلبب ةروخف  انأ  : » تلاق ثیح   ، ّةیبعشلا تاعّمجتلا 
ةديدش انأ  اًقباس –  تاملكلا  هذھ  متعمس  متنك  اذإ  وأ   ، كلذك متنك 
ةديازم  » ّهنأب ّةینطولا  نع  انمالك   CNN ةانق تفصو  يدلبب .» رخفلا 

دعب نكلو   . مھسفنأل نانعلا  نوّنودملا  قلطأو   ،« ّينطولا ّسحلاب 
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كارابو انأ  انیلدأ   . ًایبسن ةفصاعلا  تأدھ   ، ًابيرقت عوبسأ  يضم 
يتيؤر ىدل  رخفلاب  ترعش  يّننأ  اھیف  انحضوأ   ، ةفاحصلل ثيداحأب 
نولواحيو  ، ةلمحلا ةحلصمل  تاملاكملا  نورجي  نّییكریمألا  نم  اًرثك 

نمض مھرود  ّةیّمھأ  يف  ةقث  نوبستكيو   ، مھناریج عانقإ 
صرحأ ترص   . انتریسم انعبات  اذكھ   . ةقباس هتربتعا  ام   ، انّتیطارقميد

، يتاملك ءاقتنا  يف  رذحلا  مازتلا  ىلع  اھیقلأ  يتلا  تاباطخلا  يف 
رخفلاب رعشأ  لازأ  ال  تنك   . نومضملا يف  ّریغأ  نأ  نود  نم  نكلو 

. ءيش ّریغتي  مل   . حایترالاو
ةبضاغ ةناسنإ  تودب  تسِرُغ –  دق  ةثیبخ  ةرذب  تناك   ، نكلو
ةّدیس نم  َرظتنُي  يذلا  ّيقرلا  كلتمت  ةناسنإ ال   ، ام ٍّدح  ىلإ  ّةیئادعو 
كاراب موصخ  نم  ناك  لھ   . ردصملا ةفرعم  عطتسن  مل   . ىلوأ

تاقیلعتلاو تاعاشإلا  كلت  ؟  ىرخأ تاھج  مأ   ، نّییسایسلا
ىلإ يمرتو  قرعلا  لوح  تاحیملت  لمحت  ًابلاغ  تناك  ةلماحتملا 
سوفن يف  اًحبق  اھرثكأو  فوخلا  رعاشم  قمعأ  ةراثتسا 
اوسیل مھ   . دلبلا ىلع  ءالیتسالاب  دوسلل  اوحمست  ال   . نیعرتقملا

. مكتيؤر نع  ةفلتخم  ةيؤر  مھل   . مكلثم
عست يف  ةيانعب  بیقنتلاب   ABC News ةانق مایق   ، اًءوس رمألا  داز 
ملیف دادعإو   ، تيار ایمریج  ّسقلا  ظعاوم  نم  ةعاس  نيرشعو 
يف ضیبلا  اھیف  مجاھي  ةّبلصتم  بضغ  تابون  يف  تيار  رِھظُي  مداص 
كارابو انأ  ترعش   . بئاصملا عیمج  نع  نولوؤسم  مّھنأك   ، اكریمأ
اھرثكأو بناوجلا  إوسأ  ىلع  ءوضلا  ّطلس  دقف   ، ملیفلا ةيؤرل  رعذلاب 
ةدامعبو انجاوز  مسارمب  لفتحا  يذلا  لجرلا  ّةیصخش  يف  ًابایترا 
رعاشم ریثت  قرِعلا  ةلأسم  تناك  ةرسأ  يف  ّانم  ّلك  أشن   . انیتلفط
رعاشم ُتشياع  دقف   . اھدارفأ سوفن  يف  ةقثلا  مدعو  قلقلا 
مّدقت زارحإ  نم  هّنكمت  مدع  ةجیتن  دوقع  لالخ  يدناد  ىدل  طخسلا 
دياس ثواس  ىدل  قلقلا  رعاشمو   ، هترشب نول  ببسب  ّينھم 

، توت كاراب  عمسو   . ٌضِیب اھنطقي  ءایحأ  يف  هدافحأ  ةمالس  ىلع 
فرتعتو لب   ، ّيقرع عباط  تاذ  تّایمومعب  ّهوفتت  يھو   ، ءاضیبلا هتّدج 

يف دوسأ  ًالجر  اھتفداصم  دنع  اھفوخب  دوسألا  اھدیفح  مامأ 
نیقلطنم  ، تاونس  ، اندادجأ ضعب  ىدل  ّبصعتلا  انشياع   . عراشلا
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نيذلا كئلوأ  طاسوأ  يف  ّةصاخب   ، لماك ناسنإل  دوجو  ال  ّنأ  نم 
لفغن انلعج  ام  وھ  كلذ  ناك  اّمبر   . ّيرصنعلا زییمتلا  ةبقح  يف  اوأشن 

ًاّيأ رضحن  مل  نإو   ، ةبضاغلا تيار  ّسقلا  ظعاوم  يف  ّةیثبعلا  تارابعلا 
يف اھّفرطت  يف  ةطرفملا  ةعذاللا  هتاداقتنا  ّتثُب  امدنع   ، نكلو  . اھنم

ماكحألا ّنأب  هلمكأب  ثدحلا  انّركذ   . علھلا انَّكلمت   ، ّةيرابخإلا جماربلا 
ةدوجوم  ، قرعلا ةلأسمب  لصتي  ام  يف  دلبلا  دوست  يتلا  ةقبسملا 

. نیفرطلا ىدل 
يتلا ّجرختلا  ةحورطأ  نع  ثحب  مھدحأ  ناك   ، ءانثألا كلت  يف 

نم رثكأ  لبق  اھتبتك  تنك   . اھیلع رثعو  نوتسنِرب  ةعماج  يف  اھُتمّدق 
تّایقيرفألا تاجّيرخلا  ءارآ  علطتسي  حسم  يھو   ، ةنس نيرشع 

. نوتسنِرب يف  ّنھتسارد  ءاھنإ  دعب   ، ّةيوھلاو قرعلا  لوح  تّایكریمألا 
، نآلا ّىتح  اھلھجأ  بابسألو   ، ةِظفاحملا مالعإلا  لئاسو  تناك 

ةّمظنم نم  رداص  ّيضيرحت  ّّيرس  نایب  اّھنأك  ةحورطألا  عم  لماعتت 
ةلواحم لدبو   ، يرمع نم  نيرشعلاو  ةيداحلا  يف  انأو   ، يّننأكو  . ام

يل دعقم  نیمأتو  عامتجالا  ملع  يف  ةیلاع  ةمالع  ىلع  لوصحلا 
ةھیبش  ، ام ةرماؤم  كیحأ  تنك   ، درافراھ يف  قوقحلا  ّةّیلك  يف 

يل تحنس  دق  اھو   ، ءاضیبلا ّةیبلغألا  ةحاطإل  رنریت  تان  ّةطخب 
يف رِشُن   . يجوز لالخ  نم   ، ةرماؤملا كلت  ذیفنتل  اًریخأ  ةصرفلا 

رفوتسيرك بتاكلا  ملقب   ، ًاّیعرف ًاناونع  لمحي  دومع   ، تنرتنإلا ةكبش 
نع ةلوؤسم  امابوأ  لیشیم  ربتعُت  لھ   » ناونعلا ناكو   ، زنشتیھ

، ةبلاطك ّيلإ  ةعذال  تاداقتنا  بتاكلا  هّجو  ؟ .» تيار ایمریج  لشف 
، دوسلا نّییلاكيدارلا  نيركفملاب  ّفرطتلا  ّدح  ىلإ  تّرثأت  يّننأ  ًالئاق 

فصو إطخلا  نم  : » هتلاقم يف  لاقو   . ةلشاف ةبتاك  ينوك  ىلإ  ةفاضإ 
، اًقالطإ اھتءارق ’  ‘ نكمت ال  ةحورطألا   . ةءارقلا ةبعص  اّھنأب  ةحورطألا 

«. ةفورعم ةغلب  بتكُت  مل  اّھنأل   . ةملكلل قیقدلا  ىنعملاب 
ةعیبط نم  تنك  لب   ، ةلیخد ّينأب  يفصو  ىلع  رمألا  رصتقي  مل 

ام  . يتغل ىلإ  فُّرعتلا  هعم  بعصي  ّدح  ىلإ  ةبيرغ   ، اًمامت ىرخأ » »
ّنكل  ، ّبصعت نع  ّمنت  ةفیخس  ةناھإ  ناك  لیق  ام  ّنأ  يف  ّكش  نم 
اناك ّةباش  ةبلاطك  يشیمھتو   ، ّةيركفلا يتردقم  نم  هّتيرخس 

نیفورعم انیسمأ  دق  كارابو  تنك   . يذبنب ىوقأ  ةبغر  ىلع  نايوطني 
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اننوربتعي سانلا  أدب  اذإ   ، نكلو  . انلھاجت اھعم  بعصي  ةجرد  ىلإ 
ةلاسرلا تناك   . انتیلعافو انّتوق  كلذ  دفنتسي  دقف   ، نیلیخدو نیبيرغ 

ناذھ ةرشابم : ریغ  ةقيرطب  نإو   ، ةزجوم ةركف  نع  ّربعت  ام  ًابلاغ 
Drudge Report ىلع ترِشُن   . دلبلا ىلإ  نایمتني  ال  ناصخشلا 
دق ناك   ، ًاّيدیلقت ًاّیلاموص  ًاّيز  ًايدترمو  ةمامع  اًرمتعم  كارابل  ةروص 
، اًروتانیس هتفصب  اینیك  ىلإ  اھب  ماق  ّةیمسر  ةرايز  لالخ  هیلإ  يدھُأ 
يف ملسم  ّهنأ  ةلئاقلا  ةميدقلا  تاعاشإلا  ناھذألا  ىلإ  دیعتل 
ىرخأ ةعاشإ  تنرتنإلا  ةكبش  يف  تزرب   ، رھشأ ةعضب  دعب   . ّرسلا
ةنطاوم يف  ّككشت  ّةرملا  هذھ  تناكو   ، ردصملا ةلوھجمو  ةبذاك 

يف لب   ، ياواھ يف  دلوي  مل  ّهنأ  اھدافم  ةركف  ترشتنا  ثیح   ، كاراب
. اًسیئر نوكیل  لّھؤم  ریغ  هلعجي  ام   ، اینیك

تنومریف يفو   ، ساسكتو وياھوأ  يف  ةلمحلا  ّترمتسا 
دقف  ، ةدحولاو لؤافتلا  نع  ثّدحتأ  تررمتساو   ، يبیسیسیمو

، ةلمحلا تّایلاعف  يف  سانلا  اھب  ّىلحت  يتلا  ّةیباجيإلاب  ترعش 
يتلا ّةداضملا  ةياورلا  ّنكل   . رییغتلا ةركف  مھعمجت  تناك  نيذلا  كئلوأ 

تبستكاو لب   ، تقولا لاوط  ّفقوتت  مل  ءيسم  لكشب  ينرھظت 
يروعش  » لوح  ،Fox News ةانق يف  شاقن  راد  دقف   . اًجاور
دوجو لوح  ٌتاعاشإ  تنرتنإلا  ةكبش  تألمو  بضغلاب .» يناودعلا 
يھو  ،«Whitey ءيسم «  ظفلب  ضیبلا  ىلإ  هیف  ریشأ  ملیف 
دعبو  ، وینوي / ناريزح رھش  يف   . بير نود  نم  ةبذاكو  ةبيرغ  تاعاشإ 
يتضبق برضب  هتّییح   ، نّییطارقميدلا نم  هحیشرت  كاراب  نمض  نأ 

. اتوسینیم يف  تّایلاعفلا  ىدحإ  يف  ّةصنملا  ىلع  نحنو  هتضبقب 
ّةیسیئرلا نيوانعلا  عوضوم  ةكرحلا  كلت  تناك   ، يلاتلا مویلا  يف 

ةضبقب ةبرض   » اّھنأب  Fox ةكبش يّقلعم  دحأ  اھرّسف  دقو   ، فحصلل
يف ترشتنا  امك   . نيرطخ نیصخش  اّننأب  ديدج  ءاحيإ  يف   ،« ّةیباھرإ

Obama’s كـ «  ّيلإ  ریشت  ةرابع  اھسفن  ةكبشلا  ىلع  رابخألا 
ةفولأملا راكفألا  ناھذألا  ىلإ  رضحتست  يھو  « Baby Mama
يوطنت اّھنأ  ىلإ  ةفاضإ   ، وتیغلا يف  دوسلا  ةایح  لوح  ةلذتبملا 

. يجاوزل ةءاسإ  اھیف  ّةینمض  ةراشإ  ىلع 
تامكللا  . ًاّیفطاع لب  ًاّيدسج  اًرایھنا  نكي  مل   ، رایھنالاب رعشأ  تأدب 
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. ةناسنإك يتقیقح  ىلإ  ةلصب  ّتمت  ال  اّھنأ  كردأ  تنك  نإو   ، ملؤت
ةأرما  ، اًررض ثدحت  ّينع  ّةيروتاكيرك  ةخسن  كانھ  ّنأب  ترعش 

، لوطلا ةعراف   ، ّيسایس لجر  ةجوز  اھفرعأ –  الو  اھنع  عمسأ 
ىعدت  ، ضاضقنالا كشو  ىلع  شّحوتم  خسمب  هبشأ  ّةوقلا  ةقئاف 
ًانایحأ يب  نولّصتي  اوناك  يئاقدصأ  ّنأ  ملؤملاو   . امابوأ لیشیم 
يّننأ مھنم  اًّنظ  حئاصنلا  نم  لباوب  ينورطمیلو  مھقلق  نع  اوّربعیل 
دعب مھََتنأمط  ّينم  اوبلطیل  وأ   ، كاراب ةلمح  ريدم  ىلإ  اھلقنأس 
عضو ّسمت  وأ   ، كاراب ّسمت  وأ  ينّسمت  ةئیسم  اًرابخأ  مھعامس 
ىلإ هیف  ءيسأ  يذلا  ملیفلا  ّهنأ  لیق  ام  نایعلل  رھظ  امدنع   . ةلمحلا
ةقلق تدبو   ، اًّدیج يتعیبط  فرعت   ، ةزيزع ةقيدص  يب  تلّصتا   ، ضیبلا
ةعاس فصنلا  براقي  ام  تیقب   . ّةیقیقح ةبذكلا  كلت  نوكت  نأ  نم 
ءاھتنا دعب   . ّةيرصنع ةناسنإ  ّلوحتأ  مل  يّننأب  اھعانقإ  ةلواحم  يف 

. ضیضحلا ىلإ  تطبھ  يتّايونعم  ّنأب  ترعش   ، ةملاكملا
امھم  ، عیطتسأ يّننأبو ال   ، زوفلا عیطتسأ  يّننأب ال  روعش  يندوار 
نولواحي نم  زواجتأ  نأ   ، دھج نم  تلذب  امھمو  ةعانق  نم  تكلتما 

ءادوس ةأرما  تنك   . يفاعضإل مھتالواحم  هجاوأ  نأو   ، يردق نم  ّطحلا 
هذھ ينعت  ال   ، ةّنیعم ّةینھذ  يوذ  صاخشأ  ىلإ  ةبسنلابو   ، ّةيوق
تناكو  ، ىرخأ ةرّمدم  ةلذتبم  ةملك  تناك  ةبضاغ .»  » ىوس ةفیلوتلا 
ةراشإ هذھو   ، ّةیفلخ عقاوم  ىلإ  تّاّیلقألا  ءاسن  عفدل  اًمود  ّلغَتسُت 

. هلوق ّدون  امل  ءاغصإلا  ضفر  ىلإ  ةیعاوال 
. اًءوس رومألا  داز  ام   ، بضغلا نم  ءيشب  اًّقح  رعشأ  نآلا  تأدب 

بيرغ  . ملستسي نمك   ، يموصخ همعزي  ناك  ام  ّدكؤي  نمك  تنك 
تاوادوس ءاسن   » ْتقلع مكف   . ّخف ةباثمب  اذھك  فینصت  حبصي  فیك 

ىلإ دحأ  يغصي  امدنع ال   . ةرابعلا هذھ  ةجیتن  ةمّاود  يف  تابضاغ »
وأ ةبضاغ  ّكنأل  كدوجو  َيِغلُأ  اذإ  ؟  كتوص نیعفرت  اذامل ال   ، نیلوقت ام 

؟ لاعفنالاو بضغلا  نم  ديزم  ىلإ  كلذ  ّيدؤي  الأ   ، ةلعفنم
ةحسملا ببسب  ةھئات   ، ةءاندلا كلت  ببسب  ىوقلا  ةكھنم  تنك 

ّنأب ال يروعش  بناج  ىلإ   ، رومألا اھب  مّستت  تأدب  يتلا  ّةیصخشلا 
بزحلا رشن   ، ويام / رايأ رھش  يف   . قزأملا نم  جورخلا  ىلإ  لیبس 
نّمضتي يذلا  ملیفلا  تنرتنإلا  ةكبش  يف  يسینت  يف  ّيروھمجلا 
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رھظُت تافطتقمب  هیف  ام  نراقيو   ، نوسنكسيو يف  هب  تیلدأ  ام 
ذنم ًاّیكریمأ  ينوكب  رخفأ  انأ   » عون نم  تارابع  نولوقي  نیعرتقم 

: امابوأ لیشیم  : » ناونعب ةلاقم   NPR ةعاذإ عقوم  رشنو  يتلوفط .»
يتلا راكفألا  نیخث  ّطخب  تبتُك  ناونعلا  اذھ  تحتو  ؟ » قئاع مأ  زِّفحم 

مأ باجعإلا  ریثي  ّدح  ىلإ  ةقداص  يھ  لھ  : » يلوح شَقاَنُتس 
مأ بیھم  وھ  لھ  اھرھظم :  » ؟»، ةغلابملا ّدح  ىلإ  ةرشابم 

«. ؟ بيرم
. ملؤت  ، عونلا اذھ  نم  تاملك   ، مكیفخأ ال 

رثكأ تنك  يّننأ  امب   . كاراب ةلمح  ىلع  موللاب  يقلأ  ًانایحأ  تنك 
. موجھلل ًةضرع  رثكأ  تنك   ، نیحّشرملا نم  رثك  تاجوز  نم  ًاطاشن 

حضف ىلإ   ، يسفن نع  عافدلا  ىلإ  يب  عفدت  يتزيرغ  تناك 
ّقلعي نأ  كاراب  نم  بلطلا  ىلإ  وأ   ، ةملاظلا تامیمعتلاو  بيذاكألا 

، ّدرأ ّالأ  رارمتساب  يننوحصني  اوناك  ةلمحلا  قيرف  دارفأ  ّنكل   ، اھیلع
اّوكفنا ام  يتلا  ةرابعلا  تناك   . تابرضلا ىّقلتأو  يتریسم  عباتأ  نأو 

نأ عیطتسن  اّننأك ال   ،« ّةیسایس بیلاسأ  ّدرجم  هذھ   » يھ اھنوّددري 
ةديدج ةنيدم  ىلإ  اًعیمج  انلقتنا  اّننأكو   ، نأشلا اذھب  اًئیش  لعفن 
دعاوقلا نم  ٌّيأ  قَّبطُت  ثیح ال   ، ةسایسلا همسا  ديدج  بكوك  ىلع 

. ّةیعیبطلا
يسفن بقاعأ  تنك   ، يكسامت دقفأ  يّننأب  ترعش  ّةرم  ّلك  يف 

يف ةسایسلا  ّبحأ  مل  انأ   . كلذ رتخأ  مل  انأ  ةّمھلا : طبحت  راكفأب  رثكأ 
، ةلمحلا هذھ  لجأ  نم  يّتيوھ  نع  تّیلختو  يلمع  تكرت   . يتایح

؟ يّتوق تبھذ  نيأ  ؟  اًقئاع ّلوحتأ  نآلاو 
، وغاكیشب انخبطم  يف  نْیَسلاج  كارابو  تنك  امنیبو   ، موي تاذ 

يروعش نع  هل  تّربع   ، انعم كاراب  هیضمي  ناك  دحأ  موي  ءاسم 
. طابحإلاب

ىذألا ّببسأ  تنك  نإو   . كلذب مایقلل  ّةرطضم  تسل  : » هل تلق 
«. ؟ اھیف كراشأ  اذاملف   ، ةلمحلل

ىوقأ اّمم  ربكأ  ناك  مالعإلا  لئاسو  تاّبلطتم  مجح  ّنأ  هل  تحرش 
لوذبملا دھجلا  ىدمب  هتربخأو   ، هلّمحت ىلع  يتياكو  اسیلیمو  انأ 

يّننأ ال تلق   . انل ةّصصخملا  ةعضاوتملا  ةنزاوملا  دودح  نمض  رفسلل 
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ىلإ رقتفن  اّننكل   ، ةلمحلا معد  يف  بغرأ  يّننأو  رومألا  دیقعت  ديرأ 
ةباجتسالا ّدرجم  نم  رثكأب  موقن  يكل  ةمزاللا  دراوملا  ىلإو  تقولا 

ام ّلكل  ةقیقدلا  ةبقارملا  ديازتب  لصتي  ام  يفو   . ةنھارلا ةظحللا  يف 
، يسفن نع  عافدلا  نع  ةزجاع  ينوك  تللم  يّننأ  تلق   ، هب موقأ 

يمالك تیھنأ   . يتعیبط نع  اًمامت  ةفلتخم  ّةیصخش  يرابتعاو 
ناك اذإ  نیتلفطلا  ةياعرو  لزنملا  يف  ءاقبلا  يناكمإ  يف  : » لوقلاب

ىربكلا تّایلاعفلا  يف  رھظت  ّةيداع  ةجوز  نوكأس   . لضفأ كلذ 
«. عیمجلل لھسأ  كلذ  نوكي  دقف   . مستبتو  ، بسحف

، هنم لان  دق  بعتلا  ّنأ  تظحال   . فطاعت ّلكب  ّيلإ  كاراب  عمتسا 
نم هتاف  ام  ضيوعتل  ایلعلا  ةقبطلا  ىلإ  دوعصلل  ّقوشتي  ّهنأو 

انتایحو ّةیلئاعلا  انتایح  نیب  لخادتلا  هركأ  ًانایحأ  تنك   . مونلا تاعاس 
ّلح اھیف  هیلع  ّنیعتي  فقاومب  ةلفاح  هتایح  تناك   . ّةیسایسلا
، اھعم لعافتلا  هل  يغبني  يتلا  فقاوملا  تائمبو   ، ةھربب تالكشملا 

يتایح ّنكل   ، اّھلح هیلع  بّجوتي  ًةديدج  ًةلكشم  ّلوحتأ  نأ  أشأ  مل 
. لماكلاب هتایحب  ةطبترم  تناك 

يملعت نأ  كیلع   ، لیشیم : » هھجو ىلع  ٍداب  جاعزنالاو  يل  لاق 
فیفخت وأ  ّفقوتلا  تئش  اذإ   ، نكلو  . اًقئاع كنم  رثكأ  زِّفحم  ّكنأ 

ولحي ام  يلعفت  نأ  كعسو  يف   . اًمامت كلذ  مّھفتأ  انأف   ، كتكراشم
«. كل

ّةیباختنالا ةنیكاملل  وأ  هل  ةنيدَم  يّننأب   ، اًدبأ  ، رعشأ ّالأ  ّينم  بلط 
يّننكلو  ، رارمتسالا يف  تبغر  لاح  يف  ّهنأ  فاضأو   . ةلمحلا يف 

ّركفي فوسف   ، دراوملاو معدلا  نم  ديزم  ىلإ  ةجاحب  يّننأب  رعشأ 
. هیلإ جاتحأ  ام  ریفوت  نم  هّنكمت  ةقيرط  يف 

هتاذ روعشلا  رعشأ  لازأ  ال  تنك  يّننكل   . هلاق امل  ًالیلق  تحترا 
يرود راظتنا  يف  فقأ  ّلوألا  ّفصلا  يف  ةلفط  انأو  ينّكلمت  يذلا 

. ةفینع ةمكل  تیّقلت  امدنع   ، ءادغلا ىلإ  باھذلل 
انشارف ىلإ  انيوأو  ةسایسلا  انیسانت   ، انھ ثيدحلا  انیھنأ 

. نیقھرم
يف دورلیسكأ  دیفيد  بتكم  ىلإ  تبھذ   ، ةزیجو ةرتف  دعب 
ضعب لوح  ملیف  ةدھاشمل  يریلاف  عمو  هعم  تسلجو   ، وغاكیش
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ام قفو   ، ةسلجلا تناك   . اھیف تكراش  يتلا  ةّماعلا  تابسانملا 
لیصافتلا ضعبب  يفيرعتل  ةلواحم   ، ّبردتلا نم  اًعون   ، نآلا كردأ 

نانثالا ىرطأ   . ةلمحلا لالخ  اھیف  ّمكحتلا  يننكمي  يتلا  ةریغصلا 
دشح يف  يحاجن  ىدم  ىلعو  اھلذبأ  يتلا  ةریبكلا  دوھجلا  ىلع 
اھیقلأ يتلا  ةزجوملا  ةملكلا  ضرع  سكأ  داعأ  ّمث   . كارابل نيّديؤم 
ریباعتو  ، يدسج ةغل  ّةقدب  صّحفتن  يكل   ، توص نود  نم   ، ةداع

. ّصاخ لكشب  يھجو 
نود نم   ، خسار ناميإبو  ةّدحب  ملكتأ  يسفن  تيأر  ؟  تيأر اذام 
ٌرثك اھھجاوي  يتلا  ةبعصلا  تاقوألا  ىلإ  ّقرطتأ  ام  ًابلاغ  تنك   . ةداوھ
ماظن يفو  انسرادم  يف  ملظلا  نماكم  ىلإو   ، نّییكریمألا نم 
يتلا رومألا  ّةيّدج  ىدم  سكعي  يھجو  ناك   . انيدل ّةیّحصلا  ةياعرلا 
. انبعش مامأ  لثاملا  رایخلا  ّةیّمھأ  ىدمو   ، ّكحملا ىلع  اھُتربتعا 
لقألا يف   ، ةوسقلا ةديدش   ، ّةيّدجلا يف  ةطرفم  تودب  يّننكل 
يھجو ریباعت  تبقار   . ةأرما نم  هوّعقوتي  نأ  سانلا  داتعا  امب  اًسایق 
لئاسرلا كلت  دوجو  يف  اًصوصخ   ، اھاري نأ  ًابيرغ  اًصخش  نكمي  امك 

فیك ةظحللا  كلت  يف  تبعوتسا   . ينرصاحت يتلا  ةئیسملا 
ثیحب  ، سانلل اھميدقتو  روصلا  كلت  ةئزجت  ةضراعملا  تعاطتسا 

اًّخف  ، رخآ اًفینصت   ، عبطلاب  ، كلذ ناك   . ةءاتسمو ةعشج  ةأرما  ودبأ 
اھميدقت يھ   ، ام ةأرما  توصب  فافختسالل  ةقيرط  لھسأ  ّنأل   . رخآ

. ةبضاغلا ةأرملا  ةروصب 
وأ  ، ّةيّدجلا يف  هتغلابم  ببسب  كاراب  دقتني  نم  كانھ  نكي  مل 

يلاتلاب  ، عبطلاب  ، ةحّشرم نكأ  ملو  ةجوز  انأ  تنك   . هتاماستبا ةردنل 
، كلذ عم   . اًقارشإو اًفطل  رثكأ  ّوج  ءافضإ  وھ  ّينم  ّعقوتملا  رودلا  ناك 
انیلع امف   ، ةسایسلا بكوك  يف  ءاسنلا  ىلإ  َرظنُي  فیك  ةفرعملو 
ةأرملا  ، بّاونلا سلجم  ةسیئر   ، يسولیب يسنان  ىلإ  رظنلا  ىوس 
ةاناعم ىلإ  وأ  ؛  ةسرشلا ةأرملا  ةروصب  تمِّدُق  يتلا  ةطشنلا  ّةیكذلا 
ةلمحلا يف  اھب  تماق  ةكرح  ّلك  حيرشت  ةجیتن  نوتنیلك  يرالیھ 
يرالیھ ّتلغُتسا   . تاشاشلا يف  نیّللحملاو  نّییفاحصلا  نم 
إوسأ راضحتساب   ، ةداوھ نود  نم  اھتحلصم  ریغ  يف  ةأرما  اھتفصب 

. ةرھاع  ، يھتني جاعزإ ال  ردصم   ، ةّطلستم اّھنأب  تفِصُو   . تافینصتلا
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. جاجدلا ةرقرق  هبشت  اّھنأ  اھتكحض  نعو  ؛  قیعز ّهنأ  اھتوص  نع  لیق 
مل ةظحللا  كلت  يف  يّننأ  ينعي  ام   ، كارابل اًمصخ  يرالیھ  تناك 

باجعإلا ىوس  كلمأ  مل  يّننكل   ، اھعم فطاعتلا  ىلإ  لیمأل  نكأ 
ّةیھاركلا رعاشم  طسو  حافكلا  ةعباتمو  دومصلا  ىلع  اھتردقب 

. ءاسنلل
، مویلا كلذ  يف  يریلافو  سكأ  عم  ملیفلا  يتدھاشم  دعب 
كلت يف  تفرع   . بارطضاب ترعش   . ّةراح عومدب  يانیع  تقرورغا 
هنم ّنكمتأ  مل  ًابناج   ، ءادألا ىلع  دمتعي  ًابناج  ةسایسلل  نأ  ةظحللا 
اھلالخ تیقلأ  تالوج  يف  ماع  نم  رثكأ  تیضمأ  دق  تنكو   . اًمامت

يف لضفأ  ةروصب  سانلا  عم  تلصاوت  يّننأب  ترعش   . بطخلا
رشن بعصلا  نمف   . اويآ يف  اھترز  يتلا  نكامألاك   ، ةریغصلا نكامألا 
ریباعت ّبلطتت  ةریبكلا  دوشحلا  ّنأل   ، ةحیسفلا تالاصلا  يف  ءفدلا 
نوكي نأ  تیشخ   . هیلع ّبردتأ  نأ  يغبني  ناك  رمأ  وھو   ، ةحضاو هجو 

. تاف دق  تقولا 
اھدي  ، ةنس ةرشع  سمخ  نم  رثكأ  ذنم  يتقيدص   ، يریلاف تّدم 

. يدي ىلع  تطغضو 
مل اذامل  ؟  اًقباس نأشلا  اذھب  يعم  اوثّدحتت  مل  اذامل  : » اھتلأس

«. ؟ يتدعاسم مكنم  دحأ  لواحي 
، اًریبك اًمامتھا  عوضوملا  اذھ  يلوي  دحأ  نكي  مل  ّهنأ  باوجلا  ناك 

يّننأ وھ  كاراب  ةلمح  مقاط  دارفأ  نیب  دئاسلا  عابطنالا  ّنأ  ودبيو 
كلت يف   . سكعلا ّنیبت  نأ  ىلإ   ، بسانملا بولسألاب  ّفرصتأ  تنك 
ىلإ ُتیعدُتسا   ، ةلكشم ّلكشأ  ترص  نأ  دعبو   ، بسحف ةظحللا 

. سكیلأ بتكم 
مقاطلا نأ  تفشتكا   . ّيلإ ةبسنلاب  ّلوحت  ةطقن  كلت  تناك 
ةمدخل ال   ، بسحف حشرملا  ةمدخل  دوجوم  ةلمحلا  ةرادإ  ّفلكملا 
هنّونكي كاراب  ودعاسم  ناك  ام  ّلك  مغر  ىلعو   . ةرسألا وأ  ةجوزلا 

دحأ ينّدوزي  مل   ، ةلمحلا يف  يتمھاسمل  ريدقتو  مارتحا  نم  يل 
هسفن مھدحأ  ّفلكي  مل   ، ةظحللا كلت  ّىتحف   . ةریثك تاداشرإ  مھنم 

. اھّمظنأ تنك  يتلا  تّایلاعفلا  نم  ّيأ  روضح  وأ  يعم  رفسلا  ءانع 

. بطخلا ءاقلإل  تّأیھت  وأ  ًاّیمالعإ  ًابيردت  تیّقلت  يتایح  يف  نكأ  ملو 
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. كلذب انأ  بلاطأ  مل  ام  ينوؤشب  دحأ  ّمتھي  نل  ّهنأ  تكردأ 
رھشألا يف  دادزت  فوس  تارظنلا  ةّدح  نأ  ملعن  ّانك  اّننأ  امبو 
ةجاحب يّننأ  ىلع  اًریخأ  انقفتا  دقف   ، تاباختنالا لبق  ةریخألا  ةتسلا 
ةلمحلا يف  ةكراشملا  لصاوأس  تنك  اذإف   . ّةيّدج ةدعاسم  ىلإ 

ُتّررق  . حّشرم ّيأك  معدلا  ىلع  لصحأ  نأ  ّدب  ال   ، حّشرم يّننأك 
رارصإلاو  ، لضفأ لكشب  ينوؤش  میظنت  لالخ  نم  يسفن  ةيامح 

وحنلا ىلع  لمعلاب  مایقلل  ةمزاللا  دراوملا  ىلع  لوصحلا  ىلع 
نومئاقلا داز   ، ّةیّلوألا تاباختنالا  نم  ةریخألا  عیباسألا  لالخ   . لثمألا

ّمضي حبصأ  ثیحب   ، يعم لماعلا  قيرفلا  ددع  كاراب  ةلمح  ىلع 
نتسيرك يھو  لامعأ –  لودج  ّظنمو  ةمِ ّةیصخش  ةدِعاسم 

كاراب يدعاسم  قيرف  نمض  اًقباس  تلمع  ةّبیط  ةأرما   ، سیفراج
ئداھلا اھكولس  ناكو   ، ّيكریمألا خویشلا  سلجم  يف  هبتكم  يف 
ةفاضإ ديدشلا –  ّرتوتلا  تاظحل  يف  يرارقتسا  ىلع  ظافحلاب  ًالیفك 
ةمرتحم ةّدیس  يھو   ، لصاوتلاو مالعإلا  نوؤش  يف  ّةصتخم  ىلإ 
ينتدعاس  . رتاك ينافیتس  ىعدت   ، ّةیسایس ةكنحب  ّعتمتت 

ةقيرط نیسحت  ىلع   ، اسیلیمو يتياك  ةكراشمب   ، ينافیتس
باطخل اًدادعتسا  رومألل  ّيضرع  بولسأو  يتلاسر  نع  ّيریبعت 
ّينطولا رمتؤملا  لالخ  فیصلا  لصف  يف  هیقلأ  نأ  اًّررقم  ناك  ّمھم 
مادختسا فاطملا  ةياھن  يف  انل  حیتأ  امك   . ّيطارقميدلا بزحلل 

ديزمب ّكرحتلاب  يل  حمس  ام   ، ةلمحلل ةّصصخملا  تارئاطلا  ىدحإ 
تالحر ءانثأ  ّةیمالعإ  تالباقم  ءارجإ  يناكمإ  يف  راص   . ّةیلعافلا نم 
ّةیلاعف ىلإ  يباھذ  ءانثأ  يجایكم  عضوو  يرعش  حيرست  وأ   ، ناریطلا

. ّةیفاضإ ةفلك  نود  نم  ایلامو  اشاس  باحطصا  وأ   ، ام
، اًدّدجم ماستبالا  يف  يندعاسو   ، حایترالاب ينرعشأ  اذھ  ّلك 

. ًاّبقرت ّلقأ  نوكأ  نأ  يفو 
ّزكرأ نأب  ينافیتس  ينتحصن   ، لبقملا يروھظل  ّططخن  ّانك  امنیب 

ثيدحلا ّبحأ  يتلا  رومألا  اًمئاد  ّركذتأ  نأبو   ، ّيدل ّةوقلا  طاقن  ىلع 
تاھّمألا عم  يفطاعتو   ، ّيَتنباو يجوزل  ّيبح  اّمیس  ال   ، اھنع
ينافیتس تناك   . اھب رخفأ  يتلا  وغاكیش  يف  يروذجو   ، تالماعلا
ةھاكفلا ّسح  حبكأ  ّالأ  ّينم  تبلطو  فرطلا  ءاقلإ  ّبحأ  يّننأ  ملعت 
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دعب  . يّتیجس ىلع  نوكأ  نأ  يف  ریض  ال   ، ىرخأ ةرابع  يف   . ّيدل
ةكراشملا ىلإ  تیعد   ، ةزیجو ةرتفب  ّةيدیھمتلا  تاباختنالا  ءاھتنا 

عم ةحرمو  ةعتمم  ةعاس  تیضمأ  . The View جمانرب نم  ةقلح  يف 
روضح يف   ، نيرخآلا فویضلاو  زرتلاو  اربرابو  غریبدلوغ  يبوو 
يتلا تامجھلا  نع  تثّدحت   . ويدوتسالا يف  دوجوملا  روھمجلا 
برضو ّيتنبا  صصق  ىلع  اًضيأ  تكحض  يّننكل   ، اھل ُتّضرعت 

دقو حایترالاب  رعشأ  تنك   . ةليوطلا براوجلا  نم  يجاعزناو  نیتضبقلا 
تاقیلعتلا تءاج   ، جمانربلا ّثب  دعب   . ديدج نم  يتوص  تدعتسا 

، اًرالود هرعس 148   ، دوسأو ضیبأ  ًابوث  تيدترا  دق  تنك   . ّةیباجيإ
. هلثم ءارشل  ءاسنلا  تعفادتف 

ديزمب ترعش   ، دحاو نآ  يف  يتقوب  عتمتسأو  اًریثأت  ثِدْحُأ  تنك 
نّییكریمألا نم  ّملعتأ  نأ  لواحأ  تنك  امك   . لؤافتلاو حاتفنالا  نم 
ةريدتسم ةلواط  تاودن  دقعأو   ، اّھلك دلبلا  ءاحنأ  يف  مھلباقأ  نيذلا 
عوضوملا وھو   ، ةرسألاو لمعلا  نیب  نزاوتلا  ةلأسم  ىلع  زیكرتلل 
ّةيركسعلا طاسوألاب  يتاءاقل  تناكو   . ديدشلا يمامتھا  ریثي  يذلا 

، لاجرلا ضعب  دوجو  مغر  ىلع  ءاسن  اھّتیبلاغ  يف  تّمض  يتلا 
. دونجلا تاجوز  ىلإ  ّفرعتلا  ةصرف  يل  تحاتأو 

امنیب  ، عمتسأ ّمث  نمو   . ّنھتاویح نع  ثيدحلا  ّنھنم  بلطأ  تنك 
نزواجتي مل  ّنھنم   ، ّنھناضحأ يف  اًّعضر  ًالافطأ  نعضي  ءاسن  أدبت 
ّنھلقن ّةیفیك  ّنھنم  ءاسن  تفصو   . ّنھصصق ةياورب   ، ةقھارملا ّنس 

، تاونس ينامث  لالخ  رثكأ  وأ  تّارم  ينامث  ّةيركسعلا  دعاوقلا  نیب 
يف ّنھلافطأ  لیجستب  ديدج  نم  ءدبلل  نررطضي  ّنك  ّةرم  ّلك  يفو 
امك  . بھاوملا ةیمنت  جمارب  وأ  ىقیسوملا  سورد  لثم  تاطاشن 
كلت ببسب  لمع  ىلع  ظافحلا  ةبوعص  ىدم  نع  ءاسنلا  تّربع 
نم ّنكمتت  مل  اّھنأ   ، ًالثم  ، تاسِّردملا ىدحإ  ينتربخأ  تالّقنتلا :
فرتعت مل  اھیلإ  تلقتنا  يتلا  ةديدجلا  ةيالولا  ّنأل  لمع  داجيإ 
تالماعلا تناك  امك  ؛  ةقباسلا ةيالولا  نم  ةرداصلا  میلعتلا  ةداھشب 

ةلثامم تالكشم  نھجاوي  ّةیئايزیفلا  ةجلاعملاو  رافظألاب  ةيانعلا  يف 
بابشلا تاھّمألاو  ءابآلا  نم  اًرثك  تضرتعاو   . صیخارتلاب ّقلعتت 

، نكلو  . ةلوبقم ةفلكب  مھلافطأل  ّةيراھن  ةياعر  نیمأت  يف  ةبوعص 
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ّةیتسیجوللا ءابعألا  مامأ  نوھت  اّھلك  تالكشملا  تناك   ، عبطلاب
، رثكأ وأ  ةنس  ةّدم   ، زيزع صخش  لاسرإ  نع  ةمجانلا  ّةیفطاعلاو 
رحب يف  تارئاط  ةلماح  ىلإ  وأ   ، لصوملا وأ  لوباك  لثم  نكامأ  ىلإ 
ىرأ ترص   ، ةرشابم  ، تاجوزلا كئلوأ  يئاقل  دعب   . ّيبونجلا نیصلا 
ىّدعتت ةوسنلا  كئلوأ  تایحضت  تناك   . رخآ روظنم  نم  يرعاشم 

هبش انأو  تاعامتجالا  كلت  يف  سلجأ  تنك   . طاوشأب يتایحضت 
. نّیيركسعلا ةایح  نع  لیلقلا  ىوس  فرعأ  ال  يّننأل  ةمودصم 

ةروصب تالئاعلا  كلت  معدل  ام  ةقيرط  داجيإ  ىلع  يسفن  تدھاع 
. اًسیئر بختنُي  نأ  هل  رِّدُقو  كاراب  ّظحلا  فلاح  اذإ   ، لضفأ

ّةیئاھنلا دوھجلاب  مایقلا  يف  دعاسأ  يك  ّةوقلاب  ّهلك  كلذ  ينّدم 
ةيالو نع  فیّطللا  روتانیسلا   ، ندياب وجو  كاراب  لجأ  نم  ةمساحلا 
كاراب بناج  ىلإ  هحّشرت  نع  نالعإلا  ّمتیس  ناك  يذلا   ، ريواليد
ىلع ّفرصتلا  ىلإ  ةدوعلا  ىلع  كلذ  ينعّجش   . ةزیجو ةرتف  لالخ 

. يمعد يف  نوّددرتي  ال  صاخشأب  ةطاحم  تنك  دقف   ، يتعیبط
، مھلباقأ نيذلا  صاخشألا  عم  ّةیصخش  تاقالع  ةماقإ  ىلع  تّزكر 

فولأ ّمضت  يتلا  دوشحلا  نمضو   ، ةریغصلا تاعامتجالا  لالخ 
لمخملا لابحلا  فلخو   ، حراسملا سیلاوك  يفو   ، صاخشألا

روصلا ّنأ  نوكردي   ، ًاّیصخش نوعرتقملا  يناري  امدنع   . ةلصافلا
هرك بعصلا  نم  ّنأ  تملعت   . ةبذك ّدرجم  ّينع  ةروشنملا  ةرخاسلا 

. برق نم  هارت  ناسنإ 
، عرسأ ةریتو  يفو   ، ربكأ اًدوھج  لذبأ  ماعلا 2008  فیص  تیضمأ 

ّيباجيإ قرَف  ثادحإ  ىلع  ةرداق  يّننأب  ةعانق  ّيدل  تدلو  دقف 
ةبتاكب تنعتسا   ، ّينطولا رمتؤملا  دعوم  بارتقا  عمو   . كاراب ةحلصمل 

، زتفریھ ةراس  ىعدت  ةبوھوم  ّةباش  تناكو   ، ّةرم ّلوأل   ، تاباطخ
ةرشع عبس  مودي  مكحُم  باطخ  يف  يراكفأ  غوص  يف  ينتدعاس 
رخاوأ يفو   ، ّةقدو ةيانع  ّلكب  دادعتسالا  نم  عیباسأ  دعب   . ةقیقد

يف يسبیب  زكرم  يف  ّةصنملا  ىلإ  ترس   ، سطسغأ / بآ رھش 
روھمجو صخش  فلأ  نيرشع  هددع  غلبي  روھمج  مامأ  تفقوو   ، رفند
دادعتسالا ّمتأ  ىلع  انأو   ، نیيالملا هدادعت  غلبي  زافلتلا  ربع  رخآ 

. ّةیقیقحلا يّتیصخش  ملاعلا  مامأ  رِھُظأل 
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ودبت يتدلاو  تناك   . ةلیللا كلت  يف  غيرك  يقیقش  ينمّدق 
، يدلاو نع  ُتثّدحت   . انتایح هتذّختا  يذلا  ىحنملا  ءازإ  ةھودشم 

يّتیصخش غوص  يف  كلذ  مھاس  فیكو   ، هتنورمو هعضاوت  نع 
، عاطتسملا ردق   ، نّییكریمألل مّدقأ  نأ  تلواح   . غيرك ّةیصخشو 
، باطخلا تیھنأ  امدنع   . لیبنلا هبلق  نعو  كاراب  نع  ّقدألا  ةروصلا 
دقف  ، حایترالا نم  ةمراع  ةجوم  ينترمغو   ، ًاليوط سانلا  قّفص 
يتروص ّریغي  ءيشب  مایقلا  نم   ، اًریخأ  ، تنكمت اّمبر  يّننأ  تكردأ 

. سانلا ناھذأ  يف 
ال ّةيرھامجو –  ةمیظع  ةّمھم –  ةظحل  تناك  اّھنأ  يف  ّكش  نم  ام 
، ةقیقحلا يف   ، نكلو  . بویتوي ىلع  ةدوجوم  مویلا  ّىتح  لازت 
. ام اًعون  ةبيرغو  ةطیسب  ةظحل  اًضيأ  تناك   ، اًديدحت اھتاذ  بابسأللو 
، تّاصنملا  . ءطبب ةزنك  بلقن  املثم   ، بلقني رومألل  يروظنم  ناك  دقف 
تنك اّمم  رثكأ  ًاّيداع  ّهلك  كلذ  حبصأ   ، قیفصتلا  ، ءاوضألا  ، ریھامجلا

، ةرَّوصملا ریغ   ، ّةيوفعلا تاظحللا  وھ  هلجأل  شیعأ  ام  ادغو   . ّعقوتأ
دحأ الو   ، اًدّدحم اًرود  ّيدؤي  دحأ  ال  ثیح   ، ثادحألا سیلاوك  يفو 
امدنع ةنكمم –  لازت  ال  ّةیقیقحلا  ةأجافملا  نوكتو   ، اًماكحأ ردصُي 

ام اًئیش  ّنأب   ، راذنإ قباس  نود  نم   ، ناسنإلا رعشي  نأ  ًانایحأ  ثدحي 
. هبلق يف  زفقي 

/ زومت نم  عبارلا  يف   ، اناتنوم يف   ، توب ىلإ  ةدوعلا  انیلع  انھو 
لابجلا فلخ  بیغت  سمشلا  تأدبو   ، كانھ انموي  ىھتنا   . ویلوي

ّانك  . ةدیعب ةفاسم  نم  ّةيرانلا  تاعقرفملا  تاوصأ  تقلطناو   ، ّةیبرغلا
قيرطلا برق   ،Holiday Inn Express قدنفلا يف  ةلیللا  يضمنس 
يروسیم ىلإ  يلاتلا  مویلا  يف  رداغیس  كاراب  ناكو   ، عيرسلا

انبھذ دقف   . نیقھرم اًعیمج  ّانك   . وغاكیش ىلإ  ناتاتفلاو  انأ  هّجوتنو 
ّلك عم  انثّدحتو   ، قلطلا ءاوھلا  يف  ءادغلا  ىلإو  ضارعتسالا  ىلإ 
اًریغص ًالفح  میقنل  نيدئاع  ّانك   ، اًریخأ  . توب ةنيدم  يف  ًابيرقت  صخش 

. ایلامل
ّنأو ایلام –  ّقح  يف  انّرصق  اّننأ  تبجأل  كاذموي  تلئس  يّننأ  ول 
ةعاق يف  انعمتجا   . ةلمحلا ةمّاود  يف  ًاّيوناث  ادب  اھدالیم  دیع 
ىلإ ةفاضإ   ، ةلیھسو ايامو  دارنوك  لفحلا  رضحو   ، قدنفلا تارمتؤم 
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لاجر  ، عبطلابو  ، ایلام نم  نیّبرقملا  ةلمحلا  لمع  قيرف  يف  ءاضعأ 
ضعب انرضحأ  ّانك   . فورظلا تناك  ًاّيأ  اننوقرافي  اونوكي  مل  نيذلا   ، نمألا

نم ةریبك  ةبلعو  تاعمش  رشعو  ةزھاج  ةكعكو  تانولابلا 
، انأ نكأ  ملو   ، مھدحأ اھارتشا  ايادھ  كانھ  تناكو   . تاّجلثملا

اًجھبم نكي  مل  ّهنكل   ، ًابیئك ةلفحلا  ّوج  نكي  مل   . لجع ىلع  اھّفلغو 
اّننأ انكردأو  ةبیئك  ةرظن  كارابو  تلدابت   . ًاليوط مویلا  ناك  دقف   . اًضيأ

. انلشف
 – اھنم هارن  يتلا  ةيوازلاب  ًاطبترم   ، رخآ عوضوم  ّيأ  نأش   ، رمألا ناك 
انأ تنك   . انمامأ ثدحي  ام  ىلإ  اھب  رظنن  نأ  ّررقن  يتلا  ةقيرطلاب 
يتلا  ، انریصقت نماكمو  انئاطخأ  ىلع  بسحف  ّزكرن  كارابو 
ّنكل  . ّيئاوشعلا لفحلا  يفو  ةبیئكلا  ةعاقلا  كلت  يف  تسكعنا 
ْتدھاش  . هیلع ترثعو   ، فلتخم ءيش  نع  ثحبت  تناك  ایلام 

اًتخأ  ، ةميركلاب ةاطغم  ةكعك   ، اھنّوبحي اًصاخشأ   ، ةدودو اًھوجو 
. اھراظتنا يف  اًديدج  اًماع   ، اھبناج ىلإ  ةریغص  ةّمع  ةنباو  ةریغص 

رفاستس اًدغو   . اًضارعتسا ترضح   . قلطلا ءاوھلا  يف  اھموي  تضمأ 
. ةرئاطلاب

: تلاقو  ، هنضح يف  اھسفنب  تقلأو  كاراب  سلج  ثیح  ىلإ  تراس 
«. يتایح يف  دالیم  دیع  لمجأ  اذھ  »

ملو  ، اھيدلاو ينیع  يف  تقرقرت  يتلا  عومدلا  ایلام  ظحالت  مل 
تناك اّھنأل   ، هعومد سبح  ةعاقلا  يف  نيرضاحلا  فصن  ّنأ  ظحالت 
ّمتتس كاذموي  تناك   . ایلام هتأر  ام  اًعیمج  انيأر   ، ةأجف  . ّقح ىلع 

. ماري ام  ىلع  ءيش  ّلك  ناكو   ، اھرمع نم  ةرشاعلا  ةنسلا 
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ربمفون / يناثلا نيرشت  نم  عبارلا  يف  يأ   ، رھشأ ةعبرأ  يضم  دعب 
ركابلا حابصلا  يف  كاذموي  انبھذ   . كارابل يتوصب  تیلدأ  ماعلا 2008، 
ّهرقم ناكو   ، انتلمحب ّصاخلا  نیعرتقملا  تاوصأ  ءاصحإ  زكرم  ىلإ 

ال يتلا  ّةيدادعإلا   Beulah Shoesmith ةسردمل ّةیضايرلا  ةلاصلا 
اتناكو ایلامو  اشاس  انبحطصا   . وغاكیش يف  انلزنم  نم  اًریثك  دعبت 
ىلإ باھذلا  ّنأ  ّيلإ  ّلیخ  دقف   . ةسردملا ىلإ  باھذلل  نیتزھاج 
ةركف تاباختنالا –  موي  اًصوصخ  تاباختنالا –  موي  ّىتح   ، ةسردملا

. ةحارلا ّلثمت   ، داتعملا ّيمویلا  طاشنلا  ّلثمت  ةسردملاف   . ةبئاص
يف  ، ّةینويزفلتلا ريوصتلا  تالآو  نيّروصملا  جاوفأب  ّرمن  ّانك  امنیبو 
ثدحتي انلوح  نم  عیمجلا  ناك  امنیبو   ، ّةیضايرلا ةلاصلا  وحن  انقيرط 

يّننأل ةداعسلاب  رعشأ  تنك   ، ثدحي ام  ّلكل  ّةیخيراتلا  ّةیّمھألا  نع 
. اھعم اھلمحت  امھنم  ّلكل  ةبجو  نیتاتفلل  تزّھج 

، كلذ ادع   . ًاليوط اًموي  نوكیس  ؟  هرظتنن يذلا  مویلا  نوكیس  فیك 
. ءيش ّيأ  فرعي  ّانم  دحأ  نكي  مل 

نم اًءودھ  رثكأ   ، ديدشلا ّرتوتلا  تاظحل  يف  هتداعك   ، كاراب ناك 
نم ّلك  حفاص   ، عارتقالا ةقرو  ذخأ   ، زكرملا يف  نیلماعلا  ّایح   . داتعملا
ناك دقف   . ًاّیقطنم ناك  كاذنآ  هفقوم  ّنأ  دقتعأ   . ًایخرتسم ادب   ، هلباق

. هترطیس قاطن  نع  جورخلا  كشو  ىلع  هتّمرب  رمألا 
ناتاتفلا تنحنا  امنیب  عارتقالا  ةلآ  مامأ  بنج  ىلإ  ًابنج  انفقو 

. هلعفن ّانك  ام  بثك  نم  ابقارتل 
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تاباختنالا يف   ، ةّدع تّارم  كارابل  عارتقالا  يل  قبس  دق  ناك 
ىلعو ةيالولا  ىوتسم  ىلع   ، ةّماعلا تاباختنالاو  ّةيدیھمتلا 
عارتقالا ناك   . ةفلتخم ّةرملا  هذھ  نكت  ملو   ، نطولا ىوتسم 
حنست امدنعو   ، ّيح ریمضب  هتيدأت  يغبنت  ًابجاو   ، ةداع ّيلإ  ةبسنلاب 
زكارم ىلإ  يننابحطصي  يادلاو  ناك   ، ةلفط تنك  امدنع   . ةصرفلا
يكل  ، عیطتسأ امدنع  ایلامو  اشاس  باحطصا  انأ  تدتعاو   ، عارتقالا

. هّتیّمھأو عارتقالا  ةلوھس  ةركف  امھيدل  خّسرتت 
ةسایسلا دئاكم  بثك  نم  دھشأ  نأ  يجوز  ةنھم  يل  تحاتأ 

ةرئاد ّلك  يف  تاوصأ  ةعضب  نكمي  فیك  تظحال  امك   . ذوفنلاو
رخآو حشرم  نیب  سیل   ، قرف ثادحإ  يف  ّببستت  نأ  ةیباختنا 

صاخشأ ال ةعضب  مزال  اذإف   . ىرخأو میق  ةموظنم  نیب  لب   ، بسحف
ام كلذ  دّدحي  فوسف   ، عارتقالا موي  مھتویب   ، ّيح ّلك  نم   ، رثكأ
دق يتلا  ّةیّحصلا  ةياعرلا  تارایخ  وأ   ، ةسردملا يف  اندالوأ  هّملعتیس 

عارتقالا مأ ال.   ، برحلا ىلإ  اندونج  لسرنس  ّانك  اذإ  ام  وأ   ، انل ّرفوتت 
. قَّدصت هتایعادت ال  ّنكل   ، هتاذ ّدحب  طیسب  رمأ 

برق عوضوملا  ریغصلا  لیطتسملا   ، ناوث َعضب   ، كاذموي تلّمأت 
. ةدّحتملا تايالولا  سیئر  ةرابع  ثیح   ، ةشاشلا ىلع  يجوز  مسا 

ضُّرعتلاو ةلمحلا  يف  لمعلا  نم   ، ًابيرقت  ، اًرھش نيرشعو  دحاو  دعب 
ّيلع بّجوتي  ام  رخآب  موقأ  انھ –  نآلا  اذنأھ   ، قاھرإلاو تامجھلل 

. هب مایقلا 
ذاّختا نیلواحت  تلز  امأ  : » ينلأسو كحض  ّمث   ، ةرظنب كاراب  ينقمر 

«. ؟ تقولا نم  ديزم  ىلإ  نیجاتحت  لھ  ؟  رارق
ناكمإلا يف  ناكل   ، تاباختنالا موي  قفاري  يذلا  ّرتوتلاب  روعشلا  الول 

، ثدح ام  ّلك  نیب  ّةیلايروس  ٍّفقوت  ُةرتف   ، ةریصق ةزاجإ  موي  هرابتعا 
زفق نمب  هبشأ  ةلاح  يھ   . هتعیبط تناك  ًاّيأ   ، اًقحال ثدحیس  ام  ّلكو 
نأ هذھك  تاظحل  يف  عیطتست  . ال  ضرألا ىلع  ّطحي  اّملو  ءاوھلا  يف 

اھثادحأ تبقاعت  روھش  دعب   . لبقتسملا هیلع  نوكیس  ام  فرعت 
دّمعتي ّهنأك  فحزلا  أدبيو  أطابتي  نمزلا  وھ  اھ   ، ّةینونج ةعرسب 
لھألل ةفیضملا  رودب  تمق   ، لزنملا ىلإ  اندع  امدنع   . انبيذعت

. راظتنالا ةأطو  ّانع  اوفّفخیل  اوتأ  نيذلا  ءاقدصأللو 
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غيرك ةقفرب  ّةلسلا  ةرك  يف  ةارابم  بعلیل  حابصلا  كاذ  كاراب  بھذ 
َهبش ّةلسلا  ةرك  تّلوحت  دقف   ، بيرق ّيضاير  ٍدان  يف  هئاقدصأ  ضعبو 
كاراب باصعأ  ئّدھي  نكي  مل  ثیح   ، تاباختنالا موي  اھسرامي  ةداع 

. ةسرش ةسفانم  ىلع  يوطنت  ةفینع  ةارابم  نم  رثكأ 
تنأ  . هفنأ رسكي  اًدحأ  عدت  ال  : » لزنملا نارداغي  امھو  غيركل  تلق 

«. اًقحال زافلتلا  يف  روھظلا  ىلإ  ّرطضم  ّهنأ  اًعبط  ملعت 
ّةیلوؤسم لّمحتأ  يّننأ  ينعي  اذھأ  : » خأ ّيأ  لعفي  دق  امك   ، غيرك ّدر 

. نانثالا رداغ  ّمث  ؟»،  كلذ
يّننكل  ، يأرلا تاعالطتسا  تراشأ  ام  قفو   ، زوفلل ًّأیھم  كاراب  ادب 

رخآو  ، زوفلل اًدحاو  ءاسملا –  كاذل  نیباطخ  َّدعأ  ّهنأ  فرعأ  تنك 
تاعالطتساو ةسایسلا  نع  انفرع  كاذنآ  ّانك   . لشفلاب میلستلل 

ةرھاظلا فرعن  ّانك   . ءيشب ّملسن  ال  انلْعجل  يفكي  ام  يأرلا 
، ّيكریمأ ّيقيرفأ  حّشرم  مسا  وھو   ،« يلدارب ریثأت   » ةاّمسملا

علطم اینروفیلاك  مكاح  بصنمل  حّشرت   ، يلدارب موت  ىعدُي 
يأرلا تاعالطتسا  ّنأ  مغر  ىلعو   . نيرشعلا نرقلا  تّاینینامث 
شھدأ ام   ، تاباختنالا رسخ  ّهنأ  ّالإ  ؛  يلدارب مّدقت  رارمتساب  ترھظأ 

لالخ كلذ  ّرركت  دقو   . ّبصعتلا لوح  اًّمھم  اًسرد  ملاعلل  مّدقو  عیمجلا 
ّةیمالعإ ةیطغتب  تیظح  ةفلتخم  تاباختنا  يف  تلت  يتلا  تاونسلا 

عقاولا  . اّھلك دالبلا  ءاحنأ  نم  دوس  نوحّشرم  اھیف  كراش   ، ةعساو
، تّاّیلقألا نم  نیحّشرمب  رمألا  ّقلعتي  نیح   ، نیعرتقملا ّنأ  وھ 

نوّربعي الو   ، مھئارآ عالطتسا  ىرجُي  امدنع  لماحتلا  رعاشم  نوفخي 
. عارتقالا ةولخ  يف  ّالإ  اھنع 

دق اكریمأ  تناك  اذإ  اّمع  لءاستأ  ّكفنأ  ةلمحلا ال  رھشأ  لاوط  تنك 
ةرداق دالبلا  تناك  نإو   ، دوسأ سیئر  باختنال  ةزھاج  ًالعف  تدغ 
كشو ىلع  ّانك   ، اًریخأ  . لماحتلا رعاشمو  قرعلا  ةلأسم  زواجت  ىلع 

. ةباجإلا ةفرعم 
ةكرعم نم  اًقاھرإ  ّلقأ   ، اًمومع  ، ةّماعلا تاباختنالا  ةكرعم  تناك 
رایتخا يف  نیكام  نوج  قَّفوي  ملف   . ةینضملا ّةيدیھمتلا  تاباختنالا 

اّھنأل  . حّشرتلا يف  هتكيرش  نوكتل   ، اكسالآ مكاح   ، نیلاب ةراس 
دادعإلاو ةربخلا  ىلإ  اھراقتفا  ىلإ  اًرظن   ، تّلوحت ام  ناعرس 
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يف  . ّينطولا ىوتسملا  ىلع  ةيرخسلل  اًریثم  اًمسا   ، نییفاكلا
داصتقا أدب  دقف   ، ّةیثراك رابخألا  تناك   ، ربمتبس / لوليأ رھش  فصتنم 
فرصم رایھنا  عم  كلذو   ، ّةیمنھج ةعرسب  راھني  ةدحتملا  تايالولا 

. دالبلا يف  فراصملا  ربكأ  دحأ  وھو   ، ةأجف زرذارب  نامیل 
ٍبصنمل  ، ّةیخيراتلا ةظحللا  كلتل  بسانملا  لجرلا  وھ  كاراب  ناك 
ةمزألا ببسب  ةعرسب  هتبوعص  تمانتو   ، ًالھس لصألا  يف  نكي  مل 
ءاحنأ يف  اًنلع  ةركفلا  هذھ  ّددرأ  فصنو  ماع  لاوط  تنك   . ّةیلاملا

نم بصنمل  ّأیھم  وھو  باصعألا  ئداھ  لجر  يجوز  اّھلك : اكریمأ 
ّيأ ّلح  نم  هّنكمي  ءاكذب  ّعتمتي   ، دیقعتلا هبھري  ناسنإ ال   . عونلا اذھ 
تنك  ، ًاّیصخش  . هّفص ىلإ  ةزاحنم  تنك  ّينأ  يف  ّكش  نم  ام   . دیقعت
يّننكل  ، ةقباسلا انتایح  ةداعتساو  تاباختنالا  ةراسخب  عنقأس 

ناح  . هتدعاسم ىلإ  ّةیلعف  ةجاحب  ّانك   ، دلبك  ، اّننأب اًضيأ  ترعش 
. ةرشبلا نولك  ّيطابتعا  ءيش  يف  ریكفتلا  نع  ّفقوتن  يك  تقولا 

ثریس ّهنأ  اًملع   ، اًسیئر هّبصنن  نأ  نم  ّدب  ناك ال   ، هذھك ةظحل  يف 
. ىضوفلا

يف ّجنشتبو   ، يعباصأ يف  ردخب  رعشأ  تأدب   ، ءاسملا بارتقا  عم 
لدابت لمتحأ  دعأ  مل   . ماعطلا لوانت  نم  ّنكمتأ  مل   . ّهلك يمسج 
ىلإ تدعص   . انترايزل اوتأ  نيذلا  ءاقدصألا  عم  وأ  يتدلاو  عم  ثيدحلا 

. ًالیلق يسفنب  درفنأل  ایلعلا  ةقبطلا 
عبطلاب ناك   ، ایلعلا ةقبطلا  ىلإ  اًضيأ  بحسنا  كاراب  ّنأ  تفشتكا 

. هسفنب دارفنالا  ىلإ  ةجاحب 
بتكملا ةفرغ  يف  رصنلا  باطخ  عجاري  هتلواط  ىلإ  اًسلاج  هتدجو 

يذلا ذالملا  انمون –  َةفرغ  ةرواجملاو   ، ةرثانتم ًابتك  ةئیلملا  ةریغصلا 
. هیفتك ّكلدأ  تأدبو  هنم  تبرتقا   . هیلإ أجلي 

«. ؟ ریخب تنأ  لھ  : » هتلأس
«. معن : » لاق

«. ؟ قھرم : » هتلأس
مویلا يف  انیّقلت  ّانك   . لوقي ام  قدص  تبثیل  يل  مستبا  ّالك .» : » لاق

نم نینامثو  ّةتس  ةغلابلا   ، توت  ، كاراب ةّدج  ّنأب  دیفي  اًربخ  قباسلا 
. ناطرسلا ضرم  اًرھشأ  اھتاناعم  دعب  ياواھ  يف  تّیفوت  دق   ، رمعلا
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دقف  . هتدلاو عادو  ةصرفب  َظحي  مل  ّهنأل   ، توت ةرايز  ىلع  كاراب  صرح 
ةیناث هدحو  اھراز  ّمث   ، فیصلا رخاوأ  يف  اھترايزل  نیتاتفلا  عم  انبھذ 
ىلإ سلجي  يك  ًالماك  اًموي  ةلمحلا  تاّمھم  كرت   . مّايأ ةرشع  لبق 
َدَقَف  . ةظحللا ّةيوسأم  ىدم  يف  تّركف   . اھدیب كسمیلو  اھبناج 
نالعإ نم  نيرھش  دعب   ، ّيسایسلا هلمع  ةيادب  يف  هتدلاو  كاراب 

نل  ، حاجنلا ةورذ  غلب  دقو   ، نآلاو  . ةيالولا خویش  سلجمل  هحّشرت 
. هّوبر نيذلا  صاخشألا  لحر   . ةظحللا دھشتل  ةرضاح  هتّدج  نوكت 

«. اًنسح َتیلبأ  دقف   ، ةجیتنلا تناك  ًاّيأ  كب  ةروخف  انأ  : » هل تلق 
: هیعارذ نیب  ينّمضي  وھو  لاق  ّمث   ، ينقناعو هدعقم  نم  ضھن 

«. هجو لمكأ  ىلع  هتاّمھم  زجنأ  انالك   . اًضيأ تنأو  »
. ّهلك هرظتني  ناك  امب  ىوس  ةظحللا  كلت  يف  ّركفأ  مل 

انھّجوتو ةقینأ  ًابایث  انيدترا   ، لزنملا يف  ًاّیلئاع  ًءاشع  انلوانت  نأ  دعب 
عم تاباختنالا  جئاتن  ريراقت  ىلع  عالطالل  ةنيدملا  طسو  ىلإ 
ىلع نومئاقلا  ناك   . ةلئاعلا دارفأو  ءاقدصألا  نم  ةریغص  ةعومجم 
عمتجاو  ، يسنجير ةایح  قدنف  يف  اًحانج  انل  اورجأتسا  دق  ةلمحلا 

. ّةیصوصخلا ضعب  انل  حیتیل  قدنفلا  نم  رخآ  ناكم  يف  ةلمحلا  قيرف 
عم انحانج  ةھجاوم  يف  رخآ  اًحانج  نالغشي  ندياب  لیجو  وج  ناك 

. امھتلئاع دارفأو  امھئاقدصأ  ضعب 
، رھظلا دعب  نم  ًابيرقت  ةسداسلا  ةعاسلا  يف  جئاتنلا  ىلوأ  تَدرو 

نیكام ةحلصمل  يكاتنك  تّتوص  ثیح   ، ّيزكرملا تیقوتلا  يف 
ةحلصمل ّةیبرغلا  اینیجریف  تّتوص  ّمث   . كاراب ةحلصمل  تنومریفو 

مغر ىلع   ، ًالیلق ّزتھت  يتقث  تأدب   . ّةیبونجلا انيالوراك  اھتعبتو  نیكام 
ناذللا فولبو –  سكأ  هلاق  امل  اًقفوف   . ةئجافم نكت  مل  جئاتنلا  ّنأ 

 – امھلصي ربخ  ّلك  القنیل  اھیلإو  ةفرغلا  نم  ناجرخيو  نالخدي  اناك 
تامولعملا ّنأ  مغر  ىلعو   . ّعقوتم وھ  امك  ریسي  ءيش  ّلك  ناك 

ىلع ةردقلا  دجأ  مل  يّننإف   ، ّةیباجيإ اًمومع  تدب  ةّدجتسملا 
ام يف  ّمكحتلا  عیطتسن  دعن  مل   . ّةیسایسلا تالیلحتلا  ىلإ  ءاغصإلا 
ّانك ؟  تالیلحتلا كلت  عامس  نم  اًذإ  ةدئافلا  ام   ، لاح ّيأ  يف   ، لصحي
ةقيرط لضفأب  ّطحن  نأ  ىوس  انمامأ  دعي  مل  نآلاو   ، ةریبك ةزفق  انزفق 
اوأدب صاخشألا  فولأ  زافلتلا  ةشاش  يف  اندھاش   . ةنكمم
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عضب ىوس  دعبت  ال  يتلا   ، كراب تنارغ  ةقيدح  يف  نوعّمجتي 
ةیطغتلا َّثبُت  تناك  ثیحو   ، وغاكیش ةریحب  نم  تارتمولیك 

نأ ّررقملا  نم  ناكو   ، ةقالمع تاشاش  ربع  تاباختنالل  ّةیمالعإلا 
نيرشتنم ةطرشلا  لاجر  ناك   . هیباطخ دحأ  ءاقلإل  كانھ  كاراب  رھظي 

بوجت تايرودب  موقت  لحاوسلا  رفخ  براوق  تناكو   ، ةيواز ّلك  دنع 
ّنأ ادب   . سوؤرلا قوف  ّقلحت  رتبوكیلھلا  تارئاط  امیف   ، ةریحبلا اھیف 

. رابخألل ًاّبقرت   ، اھسافنأ سبحت  اّھلك  وغاكیش 
ّمث  ، ریشبماھ وین  اھتعبت  ّمث   ، كاراب ةحلصمل  تكیتكینوك  تّتوص 
نِلعُأ امدنع   . ةمصاعلا نطنشاوو  ريواليدو  نيامو  ستسوشتاسام 

تارّایسلا قاوبأ  قیعز  انعمس   ، كاراب ةحلصمل  تّتوص  يونیلأ  ّنأ 
حانجلا باب  برق  ًاّیسرك  تدجو   . عراوشلا يف  ةسامحلا  تاحیصو 

، ةفرغلا نوكسلا  داس   . يلوح دھشملا  بقارأ  ةدیحو  تسلجو 
انیفاوي امیف  ّيسایسلا  مقاطلا  ىلع  رطیس  يذلا  ّرتوتلا  ّلحم  َّلحو 

ىلإ ناتاتفلا  تسلج   . نیصر ّبقرتم  ٌءودھ   ، تاّدجتسملا رخآب 
كاراب سلجو   ، دوسألاو رمحألا  نینوللاب  امھیبوثب  ةكيرأ  ىلع  ينیمي 
ىلع  ، ةفرغلا يف  ام  ناكم  يف  هترتس  ّقلع  دقو   ، يراسي ىلإ 
عضتو اًقینأ  دوسأ  ًابوث  يدترت  تناك  يتلا  يتدلاو  برق  ىرخأ  ةكيرأ 

. نّییّضف نیطرق  اھینذأ  يف 
امل ةّدعتسم  تنأ  لھ  : » لاؤسلا اھیلع  حرطي  كاراب  تعمس 

«. ؟ ةّدجلا اھّتيأ   ، لصحیس
ةرظن  ، ًةداع اھرعاشم  رھظت  نكت  مل  يتلا  يتدلاو  هیلإ  ترظن 
ترعش اّھنأ  اًقحال  يل  تلاق   . امھالك مستباو   ، اھیفتك ّتزھو  ّةیبناج 
تناك  . فقوملا ةروطخ  ىدم   ، يلثم  ، ْتكردأ دقف   ، ّرثأتلاب كاذتظحل 
يتدلاو ّنكل   ، هسفن يف  اًقثاو  ًاّيوق  ًالجر  كاراب  يف  ىرت  اكریمأ 
بصنملا يف  ةنماكلا  ةشحولاو   ، ّةیلاقتنالا ةلحرملا  ةبوعص  تكردأ 

، هتدلاوو هدلاو  َدَقَف  لجر  اھمامأ  ناك   ، ةظحللا كلت  يف   . هرظتني يذلا 
. ّرحلا ملاعلل  اًمیعز  بَختنُي  نأ  كشو  ىلعو 

. رخآلا دیب  كسمي  امھدحأ  ناك   ، ةیناث امھیلإ  ُترظن  امدنع 
ةروص ّثبت  ةزفلتلا  تاكبش  تأدب   ، ةرشاعلا ةعاسلا  لولح  يف 
كاراب ّنأ  ةنلعم   ، ةضيرع ةماستبا  هھجو  ىلع  تمسترا  دقو  يجوز 

٣١٧ www.jadidpdf.com



ةدّحتملا تايالولل  نیعبرألاو  عبارلا  سیئرلا  حبصیس  امابوأ  نیسح 
دارفأ دفاوت   . فاتھلا ًاّیئاقلت  انأدبو  اننكامأ  نم  اًعیمج  انزفق   . ّةیكریمألا
قناعي عیمجلا  أدبو   ، هتجوزو ندياب  ءاجو   ، ةفرغلا ىلإ  ةلمحلا  قيرف 
ُتفقوو يدسج  ُترداغ  يننأب  ترعش   . ًاّیلايروس اًفقوم  ناك   . عیمجلا

. يلعف ّدر  بقارأ  دیعب  نم 
ّنكل  ، ًالیحتسم رمألا  ادب   . اًعیمج انحجن   . هاعسم يف  كاراب  حجن 

. اًقحاس ءاج  رصنلا 
تتاب  . ءاملا تحت  بيرغ  بكوك  وحن  ّةوقب  انب  ِعفُد  ّهنأب  ترعش 

ّانك اّننأ  مغر  ىلع   ، ًالیلق ةّھوشمو  لب   ، ةباسنم ةئیطب  ءایشألا 
انیلإ اوراشأ   . نمألا لاجر  تاداشرإل  اًقفو  ّةقدبو  ةعرسب  ّكرحتن 
باب نم  نیعرسم  عافدنالا  ّمث  نمو   ، عئاضبلا دعصم  وحن  هّجوتلاب 
تنك لھ   . انراظتنا يف  تناك   SUV ةرّایس ّلقتسنل  قدنفلل  يفلخ 
انل حتف  يذلا  لجرلا  تركش  لھ  ؟  قدنفلا انرداغ  امدنع  سّفنتأ 
لواحي نمك  تنك  يردأ ! ال  ؟  مستبأ تنك  لھ  ؟  انجورخ ءانثأ  بابلا 

كلذ يف  اًرود  ّىدأ  قاھرإلا  ّنأ  دقتعأ   . عقاولا حطس  ىلع  وفطي  نأ 
يَھجو ىلع  بعتلا  تيأر   . انّعقوت امك   ، اًّدج ًاليوط  اًموي  ناك   . ّهلك

، ةلیللا كلت  نم  يناثلا  فصنلل  امھتأَّیھ  دق  تنكو   ، نیتاتفلا
دھشن فوسف   ، زفي مل  مأ  امھدلاو  زاف  ءاوس   ، اّننأ امھل  تحرشو 

. ةقيدحلا يف  اًریبك  ًالافتحا 
بكومب ةطاحم   Lake Shore Drive عراش يف  ةرّایسلا  تقلطنا 
تنارغ هاّجتا  يف  ًابونج  ةعرسب  ةھّجتم   ، ةطرشلا تاجّارد  هقفارت 
يتلا ةلفاحلا  يف   ، تّارملا تائم  عراشلا  اذھ  يف  تررم  تنك   . كراب
امدنع يترّایس  يفو   ،Whitney Young ةسردم نم  يّنلقت  تناك 

، يتنيدم هذھ  تناك   . رجفلا لبق  ّيضايرلا  يدانلا  ىلإ  بھذأ  تنك 
عراشلا ّنكل   ، اًفولأم نوكي  نأ  ناكملا  نكمي  ام  ردقب   ، ةفولأم ةنيدم 

ترعش  . بيرغ ءودھ  هنكسي  اًعراش  ّلوحت   . ةلیللا كلت  اًفلتخم  ادب 
. ملح ّدرجم  لصحي  ام  ّنأك   ، ناقَّلعم ناكملاو  نامزلا  ّنأب 

ام باعیتسال  ةلواحم  يف  ةرّایسلا  ةذفان  نم  رظنت  ایلام  تناك 
. اھلوح لصحي 

. عراشلا يف  دحأ  دجوي  ، ال  يبأ : » راذتعالا ىلإ  برقأ  ةجھلب  تلاق 
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«. لافتحالا دحأ  رضحیس  ّهنأ  دقتعأ  ال 
ّنأ كاذتظحل  تكردأ   ، انكحض ّمث   ، كارابو انأ  تارظنلا  انلدابت 
ناك  . عراشلا يف  ةدیحولا  تارّایسلا  يھ  تناك  انبكوم  تارّایس 
نمألا لاجر  ىلخأ   . بختنملا سیئرلا  ىحضأ  ةظحللا  كلت  يف  كاراب 

Lake Shore نم ًالماك  اًمسق  اوقلغأ   ، ءيش ّلك  نم  عراشلا 
راسم دادتما  ىلع  تاعطاقتلا  عیمج  يف  زجاوح  اوماقأو   ،Drive
انملع ام  قفو   ، ّةفاك ءاسؤرلل  دمتعم  ّيئاقو  ءارجإ  وھو  بكوملا – 

. اًديدج اًئیش  ناك   ، انیلإ ةبسنلاب  نكلو   . اًقحال
. اًديدج ءيش  ّلك  ادب 

ال  . يتبیبح اي  كانھ  اوحبصأ  سانلا  : » اھل تلق   . ایلام ُتقناع 
«. انراظتنا يف  مّھنإ   ، يقلقت

يف صخش  فلأ  يتئم  نم  رثكأ  دشتحا   . انراظتنا يف  ًالعف  اوناكو 
لّجرتن ّانك  امیف  ةّبقرتملا  مھتاوصأ  عمسن  ّانك   . انوري يك  ةقيدحلا 
ةقيدحلا لخدم  دنع  تبصُن  ٍضِیب  مایخ  ربع  انرس   . ةرّایسلا نم 
ةلئاعلا دارفأو  ءاقدصألا  ضعب  عّمجت   . ّةصنملا ىلإ  ّيدؤي  قفن  لكشب 
لبحلا فلخ  اوفقو   ، نمألا سّارح  تاءالمإل  اًقفوو   ، مھنكل  ، انّتیحتل

نم ّدكأتي  ّهنأك   ، يفتك لوح  هدي  كاراب  عضو   . لصافلا لمخملا 
. هبناج ىلإ  يدوجو 

كاراب ناكو  ایلام  دیب  كسمأ  تنك   ، قئاقد عضب  دعب  ّةصنملا  اندعص 
تيأر  . ةدحاو ةرظن  يف  ةّدع  ءایشأ  تحمل   . اشاس دیب  اًكسمم 
تيأر  . ّةصنملاب طیحي  صاصرلل  مواقملا  كیمسلا  جاجزلا  نم  اًرادج 
زجع  . اھب ّحولي  ةریغص  ّةیكریمأ  اًمالعأ  لمحي  سانلا  نم  ًالئاھ  اًدشح 
ناك يب  طیحي  ام  ّلك  ّنأب  ترعش   . ءيش ّيأ  لیلحت  نع  ينھذ 

. ًالئاھ
اشاسو انأ  هانبقار   . ةلیللا كلت  يف  كاراب  باطخ  نم  ریثكلا  ّركذتأ  ال 
جاجزلا زجاحلاب  ًاطاحم   ، هیقلي وھو  ّةصنملا  سیلاوك  نم  ایلامو 
نویلم نیتسو  ةعست  نم  رثكأ  هیلع  رھس  يذلا  حایترالابو  انتنيدمبو 
ّيدایتعا ریغ  ءودھبو  ةنینأمطلاب  روعشلا  وھ  اًمامت  هركذأ  ام   . توص

ةریحب برق   ، ربمفون / يناثلا نيرشت  رھش  نم  ةئفادلا  ةلیللا  كلت  يف 
ّةيریھامج تاعّمجت  ىلإ  باھذلا  نم  ةّدع  روھش  دعب   . وغاكیش
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فاتھلا ىلإ  اھعفدو  ریھامجلا  ةراثتسا  لصحت  ثیح   ، ةنوحشم
. اًمامت اًفلتخم  كراب  تنارغ  يف  ّوجلا  ناك   ، ةبھتلم ةسامحب  ءانغلاو 
، ةجھبلا مھرمغت  نيذلا  نّییكریمألا  نم  لئاھ  عّمجت  مامأ  فقن  ّانك 

هبشأ ناك  هتعمس  ام   . مھتنازرو مھزیكرت  مھدقفت  نأ  نود  نم 
. دشحلا هوجو  نم  هجو  ّلك  ىرأ  يّننأب  ترعش   . ام اًعون  تمصلاب 

. نویعلا ضعب  يف  قرقرتت  عومدلا  تناك 
اًعیمج انیلإ  ةبسنلاب  ناك  اّمبرو   ، يلایخ جسن  نم  ءودھلا  ناك  اّمبر 
ّانكو  ، رظتني عیمجلا  ناك   . لیللا فصتنم  ّلح  دقف   ، تقولا رّخأت  ةجیتن 

. ًاليوط اًتقو  انرظتنا  دق  اًضيأ  نحن 
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ةّدیسلا حبصت  يتلا  ةأرملا  دعاسي  تاداشرإ  ّبیتك  ّيأ  دجوي  ال 
. ديدجلا اھرودب  مایقلا  ىلع  ّةیكریمألا  ةدّحتملا  تايالولا  يف  ىلوألا 

ًايوطلس ًابقل  الو   ، هیلع فراعتملا  ىنعملاب  ةفیظوب  سیل  وھف 
الو  . هل ةدّدحم  تابجاو  الو   ، بتارب هتبحاص  ىلع  دوعي  الو   ، ًاّیمسر
دقو  ، سیئرلا ّيسركب  قحلُم  ّيبناج  ّيسركب  ّالإ  هھیبشت  ينعسي 

، يلبق هیف  نسلج  نأ  ةفلتخم  ةأرما  نیعبرأو  ثالث  نم  رثكأل  قبس 
. ّةصاخلا اھتقيرط  ىلع  كلذب  تماق  ّنھنم  ّلكو 

اذھل ّنھتبراقمو  تادیسلا  كئلوأ  خيراتب  ةطیسب  يتفرعم  تناك 
روكيد رییغتب  تّمتھا  يدینیك  يكاج  ّنأ  ًالثم  ملعأ  تنكف   . بصنملا

تاعامتجالا يف  تكراش  رتراك  نیلازور  ّنأ  ّركذتأو   ، ضیبألا تیبلا 
تلبق نیح  بعاتملا  ضعب  تھجاو  نغير  يسنان  ّنأو   ، ّةیموكحلا
نوتنیلك يرالیھ  ّنأو   ، ًاناجم ءايزألا  ومّمصم  اھیلإ  اھمّدق  نیتاسف 

يف تاسایس  ةعضاو  رود  اھتسرامم  ببسب  ةيرخسلل  تّضرعت 
ُتكراش  ، ضیبألا تیبلا  ىلإ  يلوصو  نم  نیماع  لبق   . اھجوز ةموكح 

نم جيزمب   . يكریمألا خویشلا  سلجم  يف  ءاضعأ  تاجوزل  ءادغ  يف 
، ةنیصر كاذموي  فقت  شوب  ارول  ُتدھاش   ، ةبھرلاو ةمدصلاب  روعشلا 
نأ نود  نم   ، صخش ةئم  وحن  عم  ّةیمسر  روص  اھل  طقتلُتل   ، ةمساب
روص تناك   . ةدحاو ّةرمل  ولو  ةحارتسالا  بلطت  وأ  ةظحلل  اھتابث  دقفت 

ياشلا نبرشي  ّنھو  مالعإلا  يف  رھظت  نییكریمألا  ءاسؤرلا  تاجوز 
ةدياعملا تاقاطب  نلسري  ّنك  امك   ، بناجألا ةداقلا  رابك  تاجوز  عم 
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ءاشعلا تالفح  ىلإ  ةلیمج  نیتاسف  نسبليو  دایعألا  يف  ّةیمسرلا 
ةیعامتجالا اياضقلا  ضعب  نرتخي  ّنّھنأ  اًضيأ  ملعأ  تنك   . ّةیمسرلا

. اھنرصانیل
ّنأل  ، فلتختس ّيلع  مكحلل  مَدختسُتس  يتلا  ریياعملا  ّنأ  تكردأ 
يتلا ةدیحولا  ءادوسلا  ىلوألا  ةیكریمألا  ةدیسلا  ينوك  ّدرجم 

. اًمكُح ةفلتخم »  » ّينم لعجي   ، هخيرات ّىتح  ضیبألا  تیبلا  تلخد 
تاجوز ّلك  ةرورضلاب  مزالت  ةضرتفم  ةفص  ةسایكلا  تناك  اذإو 
رمألا ّنأ  ُتملع  دقف   ، يلبق نئج  يتاوللا  تاواضیبلا  ءاسؤرلا 

ّنأ ّةیباختنالا  ةلمحلا  تاوفھ  ينتّملع   . ّيلإ ةبسنلاب  فلتخیس 
ّنأو  ، ىضم تقو  ّيأ  نم  ىوقأو  ىكذأو  عرسأ  نوكأ  نأ  ّيلع 

تّایكریمأ ّنأل  ُتقلق   . اھباستكال اًدھج  لذبأ  نأ  ّيلع  ةفص  ةسایكلا 
يتایح ةلحر  يف  ندجي  وأ   ، ّنھتروصل اًساكعنا  ّيف  نيري  ال  تاریثك 
ّدوعتأ نأ  راظتناب  ّيلع  مكحلا  لیجأت  فرت  كلمأ  نكأ  مل   . ّنھھبشي ام 
ةعيرسو ةفیعض  لازأ  ال  يننأ  ُتدجو   . اًئیشف اًئیش  ديدجلا  يرود 
ّةيرصنعلا راكفألابو   ، اھل ساسأ  ال  يتلا  فواخملاب  اًّدج  رثأتلا 

ىلإ روھظلل  ةزھاجلاو   ، ّماعلا يعولا  يف  ةخّسرتملاو  ةیطمنلا 
. حیملت وأ  ةعئاش  ّلوأ  عم  نلعلا 

، ىلوألا ةّدیسلا  حبصأس  يننأل  ةراثإلاو  ّبیھتلاب  روعش  ينرمغ 
ءاوضألاب ًاطاحمو  ًالھس  اًرود  نوكیس  هنأ  ةظحلل  لخأ  مل  يّننكل 

نوكي نأ  هل  رِّدُق  دوسأ  صخش  ّيأل  اًحاتم  سیل  اذھف   . ةّقلأتملا
ّيلع ّنأ  ةكردم  لبجلا  لفسأ  دنع  ةفقاو  تنك   . رود ّيأ  يف  ّلوألا » »

. سانلا ّةبحمب  زوفأ  يكل  هّقلستأ  نأ 
تدترا يتلا  ةرتفلا  ىلإ  دوعي  اًميدق  لعف  ّدر  عضولا  اذھ  ّيدل  ظقيأ 

. ّكشلل ةسيرف  ةأجف  يسفن  دجأل   Whitney Young ّةيوناث اھیف 

. ًانایحأ هتاذ  نم  ةقثلا  ّدمتسي  نأ  ناسنإلا  ىلع  ّنأ  تّملعت  كاذنآ 
: لابجلا يّقلست  ءانثأ  يف  ةریثك  تّارم  يسفنل  اھتلق  ةلیلق  تاملك 

. ةرداق  ، معن ؟  ةرداق تنأ  لھ 
لافتحاو باختنالا  نیب  ةلصافلا  نوعبسلاو  ّةتسلا  مّايألا  تناك 

ةروص مسرب  اھلالخ  أدبأ  نأ  بجي  اًّدج  ةساّسح  ةرتف  بیصنتلا 
كرتأل هتلذب  ام  ّلك  دعب   . يسفنل اھتدرأ  يتلا  ىلوألا  ةّدیسلا 
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هیناعمب ىنغأ  ًاطاشن  سرامأو  لامعألا  عاطق  يف  ةیماحمك  يلمع 
اذإ ربكأ  ةداعسب  رعشأس  يّننأ  تفرع   ، عمتجملا ةمدخ  ىلإ  فدھيو 
لذبو ّيعامتجالا  لمعلا  يف  لاّعف  لكشب  طارخنالا  تعطتسا  ام 
تاجوزل يدوعوب  يفأ  نأ  تدرأ   . ةسوملم جئاتن  قیقحتل  دھجلا 

نأو  ، ةیباختنالا ةلمحلا  لالخ  يف  ّنھتیقتلا  يتاوللا  نّیيركسعلا 
تنك امك   . ّنھتدعاسمل ًالبس  دجأ  نأو  ّنھصصق  رشن  ىلع  دعاسأ 
لافطألا ةّحص  نیسحتو   ، رضخلاو ةھكافلل  ناتسب  ةماقإ  ىلإ  حمطأ 

. عسوأ قاطن  ىلع  ةيذغتلا  ىوتسمو 
تناك يّتینف   . ماركلا رورم  اياضقلا  كلت  ىلع  ّرمأ  نأ  أشأ  مل 
قيرف عمو  ةيانعب  ةسوردم  ّةیجیتارتساب  ضیبألا  تیبلا  ىلإ  لوصولا 
ةلمحلا ةعاشب  نم  اًئیش  تّملعت  دق  تنك  اذإ   . يندناسي ّيوق  لمع 
هيوشتل ضعبلا  اھیلإ  أجل  يتلا  ةریثكلا  قرطلا  نمو   ، ّةیباختنالا

ةجوز رودل  ةبسانم  ریغو  بضغلا  ةعيرس  يّننأ  ةّجحب  يتعمس 
نع جتان  غارف  ّيأ  ةعرسب  ّدست  ّماعلا  يأرلا  ماكحأ  ّنأ  وھو   ، سیئرلا
ثبلي نلف   ، هفقوم دّدحیل  صخشلا  ّبھي  مل  اذإف   . فقاوملا بایغ 
أشأ مل   . حیحص ریغ  وحن  ىلعو  هفقوم  مھ  اودّدحي  نأ  نورخآلا 
كاراب قيرف  يل  دّدحي  نأ  راظتنا  يف   ، ّيبلس رودب  يسفن  میجحت 
هتضخ يذلا  يساقلا  رابتخالا  دعب   . هب ریسلا  ّيلع  يذلا  هاجتالا 
ّضرعتأ نأب  اًدبأ  يسفنل  حمسأ  نل  يّننأ  تملع   ، ةیضاملا ةنسلا 

. هل تّضرعت  امل  اًدّدجم 
نكي مل   . هب مایقلا  بجي  ام  ّلك  زاجنإل  ةعرسب  ّركفأ  نأ  ّيلع  ناك 
رومألا قابتسا  رَّسَفُي  ّالئل  لاقتنالا  اذھل  اًفلس  طیطختلا  يعسوب 
مجلت نأ  يلثم  طیطختلا  ىوھت  ةأرما  ىلع  ًابعص  ناكف   . اًرورغ
ةقاطب لمعن  نأ  ةلمحلا  دعب  انیلع  بّجوت  كلذل   . ةرتفل اھسفن 
يتّايولوأ ةحئال  سأر  ىلع  ایلامو  اشاسب  مامتھالا  ناك   . ةفعاضم

ىلع تصرحو  نكمي  ام  عرسأب  ّارقتست  نأ  امھتدرأ  دقف   ، كاذنآ
ىلإ انلاقتنا  لیصافت  ّلك  يف  قیقدتلا  ّيلع  ّنأ  ينعي  ام   ، امھتحار

، نطنشاو يف  امھل  ةديدج  ةسردم  ىلع  روثعلاو   ، ضیبألا تیبلا 
. ةداعسلاب اھیف  نارعشت 

تدِّدُح امدعب  نطنشاو  ىلإ  ترفاس   ، مّايأ ّةتسب  تاباختنالا  دعب 

٣٢٤ www.jadidpdf.com



فرظلا ناك  ول   . سرادملا ضعب  يريدمب  عامتجالل  دیعاوم  يل 
نم ّلكل  ّيفاقثلاو  ّيميداكألا  ىوتسملاب  يمامتھا  رصحنال  ًاّیعیبط 
ةديدج لماوع  كانھف  اًفلتخم  ناك  فرظلا  ّنكل   . سرادملا كلت 
لمعلا تاءارجإ  لثم   ، اھتشقانمو اھیف  ریكفتلا  بجي  ةدّقعمو 

، ةئراطلا تالاحلا  يف  ءالجإلا  ططخو   ، ةيامحلا زاھجب  ّةصاخلا 
دلبلا راظنأ  ّطحم  اتتاب  امدعب  انیتنبا  ّةیصوصخ  ةيامح  تّایجیتارتساو 

بجوتستو  ، دیقعتلا ةديدش  ّةيداعلاو  ةطیسبلا  رومألا  تحبصأ   . ّهلك
تاثداحم ءارجإ  انیلع  تابو   ، اھیلع صاخشألا  نم  ربكأ  ددع  عالطا 

. تارارقلا رغصأ  ذاّختا  لبق  ةليوط 
نمض ّةیساسألا  ةعومجملا  عنقأ  نأ   ، دمحلاو   ، تعطتسا
يتياكو اسیلیم  ينعأو  ّةیباختنالا –  ةلمحلا  يف  يلمع  قيرف 
لاحلا يفو   . ّةیلاقتنالا ةرتفلا  هذھ  يف  يعم  ءاقبلاب  نتسيركو – 
فیظوتو  ، ةلئاعلا لاقتنال  ةیتسجوللا  تابیترتلا  يف  ریكفتلا  انأدب 

، تاسایس ءاربخو   ، دیعاوملا ديدحت  نع  نیلوؤسم  لمشي  قيرف 
ّيقرشلا حانجلا  يف  يبتكم  يف  لمعلل   ، لصاوت ّيیصاصتخاو 

لمعلل نیّفظوم  داجيإل  تالباقم  ءارجإ  انأدب  كلذك   . ضیبألا تیبلل 
تمق نَم  ّلوأ  نیب  يارف  نیلسوج  تناك   . ّيلئاعلا ةماقإلا  ّرقم  يف 
ةردق ةبحاص  قوقحلا  ةیلك  نم  ةميدق  ةقيدص  يھو   ، مھفیظوتب

يتراشتسم اھنییعت  ىلع  انقفتاو   ، لیلحتلا ىلع  ةشھدم 
يونأ يتلا  تاردابملا  ىلع  فارشإلا  يف  يتدعاسمل  ةیسایسلا 

. اھقالطإ
يقتليو  ، هئارزو رایتخا  ىلع  لمعي  كاراب  ناك  تقولا  اذھ  يف 
ةرشع وحن  ناك   . داصتقالا ذاقنإ  لبس  يف  ثحابتلل  ةّدع  ءاربخ 
دھشت تارایسلا  ةعانصو   ، كاذنآ ةلاطبلا  نوناعي  ّيكریمأ  نیيالم 

كلت دعب  يجوز  حمالم  ىرأ  نأ  ّدرجمب   . اًّدج اًریطخ  اًروھدت 
أوسأ عضولا  ّنأ  ّفشتسأ  تنك   ، نیّجنشتملا هّیكفو   ، تاعامتجالا
ريراقت ىّقلتي  كاراب  أدب  كلذك   . نییكریمألا مظعم  هكردي  امم  ریثكب 
ىلع عّالطالا  ًّالوخم  ةأجف  تاب  امدعب   ، ةبوتكم ّةیموي  ّةيرابختسا 
ریغ تافلاحتلاو   ، ةیفخلا تاديدھتلاك   ، ّةینطولا رارسألا  رطخأ 

. ةيرسلا تایلمعلاو   ، ةنلعملا
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تاونسلل انتيامح  ّىلوتیس  ّيرسلا  ةيامحلا  زاھج  ناك  اّملو 
 » كاراب تاب  اذكھو   . ةیمسر ةيرس  ءامسأ  انل  تریتخا   ، ةلبقملا

رایتخاب انیتنبال  حمُسو  «. Renaissance انأو «   ،«Renegade
يف ةھباشتم  ًءامسأ  نّمضتت  اًفلس  ةّدعم  ةحئال  نم  امھیمسا 

.«Rosebud اشاس «  تراتخا  امیف  « Radiance ایلام «  تتابف   . ظفللا
 » وھو  ، ّيمسرلا ریغ  ّيرسلا  اھمساب  يتدلاو  تیظح  اًقحالو 

.«Raindance
هبش وحن  ىلع  يننوداني  ةيامحلا  زاھج  دارفأ  ناك   ، يتبطاخم دنع 
اي انھ  نم   » تارابع يف  امك   ،( يتّدیس « ) Ma’am بقلب «  مئاد 
وأ  ،« يتّدیس اي  فلخلا  ىلإ  يدوعت  نأ  وجرأ   » وأ  ،« يتّدیس

«. لصت نأ  ثبلت  نل  كترایس   ، يتّدیس »
ادب ذإ  يھ Ma’am؟ » نم  : » مھلأسأ نأ  يف  تبغر   ، ةيادبلا يف 
لعتنتو دي  ةبیقح  لمحت   ، ةنيزر  ، اًزوجع ةأرما  نوبطاخي  مّھنأ  يل 
. بيرق ناكم  يف  سلجت  تناك  اّمبر   ، بعك نود  نم  اًحيرم  ًءاذح 
ةلحرملا هذھ  نم  اًءزج  ّالإ  بقللا  سیلو   . انأ تناك  « Ma’am ّنكل « 

. اھب ّرمن  يتلا  ةنونجملا  ةیلاقتنالا 
ةرايزل نطنشاو  ىلإ  ترفاس  موي  ّهلك  كلذ  يف  ّركفأ  تنك 

Reagan National راطم ىلإ  تدع   ، يتاعامتجا دحأ  دعب   . سرادملا
سیئرلا ناك   . وغاكیش نم  هلوصو  ّعقوتملا   ، كاراب ءاقلل   Airport
لوكوتوربلل اًقفو   ، ضیبألا تیبلا  ةرايزل  اناوعد  دق  شوب  ةّدیسلاو 

عم اًنمازت  ةرايزلا  كلت  ّمتت  يكل  انّبترو   ، بختنملا سیئرلاب  ّصاخلا 
ىنبم يف  تفقو   . ّيتنبال ةسردم  نع  اًثحب  نطنشاو  ىلإ  يتلحر 

سویلنروك يبناجبو   ، كاراب ةرئاط  طوبھ  رظتنأ  ّصاخلا  بّاكرلا 
ةجلوملا ةعومجملا  ةدایق  نع  نیلوؤسملا  ءالمعلا  دحأ   ، لوثواس

. ّةیصخشلا يتمالس  ىلع  ظافحلاب 
يف لمع   ، نیفتكلا ضيرع  قباس  مدق  ةرك  بعال  سویلنروك  ناك 

نوجلوملا نمألا  لاجر  ّلككو   . شوب سیئرلاب  ّصاخلا  نمألا  قيرف 
هبشأو  ، اًمئاد ًاظقي  ىقبي  نأ  ىلع  ًاّبردمو  ًاّیكذ  ناك   ، ّصاخلا ينمأب 
كاراب ةرئاط  دھاشن  ّانك  امیفو   ، كاذموي  . ّيرشب راعشتسا  زاھجب 

ساسحإلا ىلإ  ينقبس   ، ّانم اًرتم  نيرشع  ةفاسم  ىلع  ّفقوتت 
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. ام ءيشب 
هلصت ةديدج  ةمولعم  ىلإ  يغصي  ناك  امیف  يل  لاق   ،«Ma’am »

«. دبألا ىلإ  ّریغتتس  كتایح   » ، هتعاّمس ربع 
«. بسحو يرظتنا  : » لوقي عبات   ، لؤاست ةرظن  هیلإ  ترظن  نیح 

رھظ  ، اھنیع ةظحللا  يفو   . ىرأل ّتفتلاف   ، نیمیلا ةیحان  راشأ  ّمث 
ىعفأك مّدقتي  تابرعلا  نم  مخض  شیج  تافطعنملا  دحأ  دنع 
ّةصاخلا ّةيرانلا  تاجّاردلاو  تارّایسلا  نم  ًالتر  لمشي   ، ّىولتت
ءادوسلا عفدلا  ةیعابرلا  تارّایسلا  نم  ةعومجمو   ، ةطرشلاب
مالعألا امھیلع  تعفُر  نیتحّفصم  نيزومیل  يترّایسو   ، ةمخضلا
ّداوملا راجفنا  راثآ  نم  فیفختلل  تازیھجت  ةنحاشو   ، ّةیكریمألا
ةشاّشر ةحلسأ  اھدارفأ  لمحي  ةرّایس  ةیلاتق  ةقرفو   ، ةرطخلا
فاشتكال ةزّھجم  ةراشإ  ةنحاشو   ، فاعسإ ةرّایسو   ، ةرھاظ
ةعومجمو  ، بّاكرلل ةریغص  تاصاب  ةّدعو   ، اھلوصو لبق  فئاذقلا 

نم فلؤملا   ، سیئرلا بكوم  برتقا   . ةطرشلل ةعبات  ىرخأ  ةبكاوم 
دعب ةرّایس   ، قّسنم لیكشت  يف  ّكرحتت  ّلقألا  ىلع  ةبرع  نيرشع 
اترّایس تلصاو  امیف   ، ّمات ءودھب  تّفقوت  نأ  ىلإ   ، ةرّایس دعب  ةرّایس 

. كاراب ةرئاط  مامأ  ةرشابم  اّفقوتتل  امھمّدقت  نيزومیللا 
نيزومیللا َيترّایس  ىدحإ  لھ  : » هتلأسو سویلنروك  ىلإ  ّتفتلا 

؟» اًدعاصف نآلا  نم  سیئرلا  لّقنتیس  لكشلا  اذھبأ  ؟  هيومتلل
ام اذھ   . هتسائر ةرتف  لاوط   ، موي ّلك   ، معن : » باجأو مستبا 

«. ّةرم ّلك  هیلع  رمألا  نوكیس 
نم ةقرفو   ، ندعملا نم  تامارغولیكلا  فالآ  دھشملا : تبعوتسا 
َرأ مل  يّننأ  كردأ  مل  كاذموي   . لماكلاب ةحّفصم  تابرعو   ، سودناموكلا
اًمئاد هقفارت  ةبيرق  ّةیحورم  ّنأو   ، اھفصن ّالإ  كاراب  ةيامح  تابیترت  نم 
قوف نوزكرمتي  ةصّانقلا  نم  اًدونج  ّنأو   ، ةرورضلا دنع  هئالجإل 
ًابیبط ّنأو   ، اھكلسي يتلا  تاقرطلا  لوط  ىلع  ةینبألا  حوطس 
يتلا ةرّایسلا  ّنأو   ، يّحص ئراط  ّيأل  ًابّسحت  اًمئاد  هقفاري  ًاّیصخش 
ًابّسحت ّةصاخلا  همد  ةئف  نم  مد  نوزخم  ىلع  اًمئاد  يوتحت  اھبكري 
لافتحا لیبقو   ، ةلیلق عیباسأ  دعب   . مد لقن  ىلإ  هتجاح  لامتحال 

نم ّةیسائر  نيزومیل  ةرّایس  ةمدخلا  يف  تلخدُأ   ، كاراب بیصنت 
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نع ةرابع  يھو  شحولا – » : » اھب قیلي  ًابقل  لمحت  ديدج –  زارط 
ةّدوزمو  ، ةمخف ةرّایس  لكشب  ةّھومم  نانطأ  ةعبس  اھنزو  ةبّابد 
ةمواقم تاراطإو   ، عومدلل ّلیسملا  زاغلا  قالطإل  ّةیفخ  عفادمب 

عوقو لاحب  سّفنتلا  سیئرلل  حیتي  لفقم  ةئوھت  ماظنو   ، ّقزمتلل
. ّيئایمیك وأ  ّيجولویب  موجھ 

يف ةسارحلا  تابیترت  ّدشأب  نیطاحملا  لاجرلا  دحأ  ةجوز  تنك 
. هنیع تقولا  يف  ّرتوتو  حایترا  ردصم  رمألا  اذھ  ناكو   . ملاعلا

ةرّایس ىلإ  مّدقتأ  نأب  ّيلإ  راشأ  يذلا  سویلنروك  ىلإ  ترظن 
: ًالئاق  ، نيزومیللا

«. يتّدیس اي  نآلا  يمّدقتت  نأ  كنكمي  »
لبق  ، ةدحاو ّةرم  ّالإ  ضیبألا  تیبلا  تلخد  نأ  يل  قبسي  مل 
ایلام عم  يلیجست  خویشلا  سلجم  يف  كاراب  بتكم  ّىلوت   . نیماع
ىدحإ لالخ  ضیبألا  تیبلا  ىلع  ّةصاخ  ةلوجب  مایقلل  اشاسو 

يف رّاوزلا  ّلوجتي   ، ةداعلا يف   . هیفرتلا فدھب   ، نطنشاو ىلإ  انتارايز 
دحأ اھداق  انتلوج  ّنكل   ، لیلد نود  نم  ّةیكریمألا  ةسائرلا  ّرقم 
اھنمض ّانك  ةریغص  ًةعومجم  قفارو   ، ضیبألا تیبلا  ىلع  نیّمیقلا 

. ةّماعلا هتاعاقو  ةمخفلا  هتقورأ  يف 
نم ةیلدتملاو  فرخزملا  جاجزلا  نم  ةعونصملا  تايرثلا  يف  انقّدح 

تالفحلا ًاّیخيرات  تمیقأ  ثیح   ، عفترملا ّيقرشلا  نولاصلا  فقس 
جروج يَّدخ  ىلإ  انرظنو   ، ةمخفلا لابقتسالا  تالفحو  ةصقارلا 
راطإلا تاذ  ةمخضلا  ةحوللا  يف  هریباعت  ةناصرو  نيرمحألا  نطنشاو 
ةّدیسلا ّنأ  انلیلد  انربخأ  امك   . ناردجلا دحأ  ىلع  ةّقلعملا  ّيبھذلا 

رخاوأ يف  عساولا  ناكملا  اذھ  تمدختسا  زمادأ  لياغیبأ  ىلوألا 
دونجلا ّنأو   ، ةلوسغملا اھسبالم  قیلعتل  رشع  نماثلا  نرقلا 

كلذ يفو   . ةیلھألا برحلا  نّابإ  ناكملا  اذھ  يف  اوماقأ  نّیيداحتالا 
ضرُعو  ، ءاسؤرلا تانب  نم  ددع  فافزب  لفُتحا  يقرشلا  نولاصلا 

. امھیلع ةریخألا  ةرظنلا  ءاقلإل  يدینیك  نوجو  نلوكنیل  ماھاربأ  اشعن 
تلواحو  ، نوفلتخملا ةدحتملا  تايالولا  ءاسؤر  كاذنیح  يلابب  ّرم 

يتلا تالئاعلا  هتأر  امو  خيراتلا  سورد  يف  هتّملعت  ام  نیب  ةنراقملا 
يف تناك  يتلا   ، ایلام ةشھد  راثأ  ام  رثكأ   . تاعاقلا كلت  يف  تراس 
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ناكو  ، اشاس امأ   ، ناكملا ةماخض   ، كاذموي اھرمع  نم  ةنماثلا 
سملت ّالئل  اھدھج  ىراصق  لذبت  تناكف   ، ماوعأ ةسمخ  اھرمع 

نم تّنكمت  ةبوعصبو   . اھسمل انب  ضرتفُي  ال  يتلا  ةریثكلا  ءایشألا 
نولاصلا ىلإ  يقرشلا  نولاصلا  نم  انلقتنا  امدعب  اھسفن  طبض 

، نوللا ّيّدرمزلا  مخفلا  ريرحلاب  ّةوسكملا  ناردجلا  يذ  رضخألا 
نیح امك  ماعلا 1812،  برحو  نوسيدام  سمياج  ّةصق  ىورُت  ثیحو 
فافز ّةصق  ىورُت  ثیح   ، ّيسنرفلا هثاثأب  قرزألا  نولاصلا  ىلإ  انفلد 
نولاصلا ىلإ  هعم  ریسنل  انلیلد  اناعد  نیح  نكلو   . دنالفیلك رفورغ 

ال ال ! : » برطضم توصب  تلاقو  ّيلإ  اھرصب  اشاس  تعفر   ، رمحألا
اھیلإ ترظنو  ةعرسب  اھعور  نم  ُتأّدھف   ، !« رخآ ًانولاص  لخدأ  نأ  ديرأ 

. اھتنبا اھجرحت  نأ  ديرت  مأ ال  ةرظن 
هیف 132  ، مخض رصق  ضیبألا  تیبلاف  ؟  اھمول هنكمي  نَم   ، اًّقح نكلو 
هیفو  ، ّةتسلا هقباوط  ىلع  ةّعزوم  ةأفدم  و28  اًضاحرم  و35  ةفرغ 
نم ناك   . هيورت نأ  ةدحاو  ّةیحایس  ةلوجل  اًدبأ  نكمي  ام ال  خيراتلا  نم 

. انھ اھلوصف  تراد  ّةیقیقح  ةایح  ّنأ  ءرملا  ّلیختي  نأ  ةحارصب  بعصلا 
نّویموكحلا نوّفظوملا  ناك   ، انتحت عقاولا  قباطلا  نم  ام  ناكم  يفو 

سیئرلا شیعي   ، انقوف ام  ناكم  يف  امنیب   ، نوجرخيو نولخدي 
ةماقإلا ّرقم  يف  ةيدنلتوكسلا  ریيرتلا  امھبالك  امھعمو  هتجوزو 

ةعقب يف   ، لزنملا نم  فلتخم  ءزج  يف  فقن  ّانك  اّننكل   . ّيلئاعلا
تاذو ّةیح  لازت  ال  ّةيزمرلاو   ، دّمجت نمزلا  ثیح   ، اًفحتم هبشت 

. عیمجلا مامأ  ضورعم  اندالب  يضامو   ، ةیّمھأ
ّةرملا هذھ  نكلو   ، ديدج نم  هنیع  ناكملا  ىلإ  ُتلصو   ، نیماع دعب 
انلزنم حبصیس  يذلا  ناكملا  ىرنل  انیتأ   . كاراب عمو   ، فلتخم باب  ربع 

. بيرق اّمع 
تالابقتسالا ةعاق  يف  شوب  ةّدیسلاو  سیئرلا  انلبقتسا 

ىلع ىلوألا  ةّدیسلا  تّدش   . ّةیبونجلا ةقيدحلا  فلخ   ، ّةیسامولبدلا
لابقتسا نكي  مل  ًءاجر .»  ، ارول ينيدان  : » يل تلاقو   ، ةرارحب يدي 

ءانبأ اھب  ّعتمتي  يتلا  ةحمسلا  حورلاف   ، ةوافح ّلقأ  انل  اھجوز 
دق كاراب  ناك   . ّةیسایسلا قنحلا  رعاشم  ىلع  تّبلغت  ساسكت 

بولسأ ىلإ  اًقیقدو  اًديدش  اًدقن  ّةیباختنالا  ةلمحلا  لاوط  هّجو 
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ةریثكلا رومألا  ّریغیس  ّهنأب  نیبخانلا  اًدعاو   ، ةدایقلا يف  سیئرلا 
معد دق  ّيروھمجلا  شوب  ّنأ  ّيعیبطلا  نم   . ءاطخأ اھربتعي  يتلا 
ةرتفلا هذھ  نوكت  نأب  اًضيأ  دّھعت  ّهنكل   ، نیكام نوج  حّشرملا 
هّجوو  ، خيراتلا يف  ةسالس  رثكألا  نیتسائرلا  نیب  ةیلاقتنالا 
عاضوألا ّلك  حرشل  ةیفاو  تاّفلم  دادعإب  تارازولا  ّلك  ىلإ  هتامیلعت 

حئاول ّدعي  ىلوألا  ةّدیسلا  لمع  قيرف  ناك  كلذك   . ةديدجلا ةرادإلل 
يرمأ ّربدت  ىلع  يتدعاسمل  تالسارم  جذامنو  تامانزرو  تالاّصتا 
مایقلا ىلوألا  ةدیسلا  ىلع  يغبني  يتلا  ةیعامتجالا  تابجاولا  يف 
اندالبل ّيقیقح  ّبحب  اًعوفدمو   ، فطلب يرجي  ّهلك  كلذ  ناك   . اھب

. يباجعإو يريدقت  ّطحم  اًمئاد  نوكیس 
مزجأ داكأ   ، ةرشابم ةروصب  عوضوملا  رثي  مل  شوب  سیئرلا  ّنأ  مغرب 

ّنأ هتفرعمل  هھجو  ىلع  حایترالا  تامالع  ىلوأ  كاذموي  تيأر  يّننأ 
ةدوعلا هعسوب  تابو  هبجاو  ّىدأ  ّهنأو   ، ءاھتنالا ىلع  فراشت  هتيالو 
لبقملا سیئرلا  لخدیل  ناوألا  نآ  دقل   . ساسكت يف  هرايد  ىلإ  ًابيرق 

. بابلا ربع 
ارول ينتداق   ، اثداحتیل ّيواضیبلا  بتكملا  ىلإ  اناجوز  راس  امیف 

ّصصخملاو بشخلاب  ّةوسكملا  ناردجلا  يذ  ّصاخلا  دعصملا  ىلإ 
يدتري دوسأ  ّيقيرفأ  لجر  هلیغشت  ّىلوتي  يذلاو   ، سیئرلا ةلئاعل 

. ةقابللا ىھتنمب  ّفرصتيو  ودیسكوتلا 
ةماقإ ّرقم  ثیح  يناثلا  قباطلا  ىلإ  دعصملا  انب  عفترا  امیف 
رمعلا نم  اھل  ناك   . ایلامو اشاس  لاح  نع  ارول  ينتلأس   ، ةلئاعلا
نیح اًّنس  ربكأ  اتناك  نیتنبا  ّتبرو   ، اًماع نّوتسو  نانثا  كاذنیح 
ةنیمأو ةّسردم  قباسلا  يف  ارول  تلمع   . ضیبألا تیبلا  يف  اتشاع 
عاطقلا زيزعتل  ىلوأ  ةّدیسك  اھعقوم  نم  تدافتسا  دقو   ، ةبتكم
ينصّحفتت ّيلإ  ترظن   . نیّملعملا قوقح  نع  عافدلاو  يوبرتلا 

: ينتلأسو  ، نیتئفاد نيواقرز  نینیعب 
؟» كلاح فیك  »

. اھل تفرتعا   ،« اًّدج ةلوغشم  »
اًفطاعت تسكع  ةماستباب  ينتباجأ   ،« فرعأ  ، ينیقّدص  . فرعأ »

. ًاّیقیقح
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، هتلاق ام  ىنعم  اًمامت  بعوتسأ  نأ  ىلع  كاذنیح  ةرداق  نكأ  مل 
ریغص عمتجم  ىلإ  ّمضنن  كارابو  تنك   . اًقحال هتّركذت  ام  ًابلاغ  يّننكل 
شوب يتلئاعو   ، رتراك ةلئاعو   ، نوتنیلك ةلئاع  نم  ّفلأتي  اًّدج  بيرغو 
يف نودیحولا  مّھنإ   . دروف يتیبو   ، نغير يسنانو   ، نبالاو بألا 
نع اوربتخا  دقو   ، انأو كاراب   ، انرظتني ام  نوفرعي  اوناك  نيذلا  ملاعلا 

. ضیبألا تیبلا  يف  اھعون  نم  ةديرفلا  اھبعاصمو  ةایحلا  تاّذلم  بثك 
. ماودلا ىلع  انعمجیس  ًاطبار  اذھ  ناك  دقف   ، اننیب فالتخالا  مغرب 
َولت ةدحاو  فرغلا  ينيرت   ، ّيلئاعلا ّرقملا  يف  ارول  يب  تراس 

ةحاسم ىلع  ضیبألا  تیبلا  يف  ّصاخلا  حانجلا  ّدتمي   . ىرخألا
نم نيریخألا  نیقباطلا  يف   ، ّعبرم رتم  ةئم  عستو  فلأ  ىلاوح 
يذلاو  ، ةریھشلا ءاضیبلا  ةدمعألا  يذ  ّيساسألا  ّيخيراتلا  ىنبملا 

امك  ، ءاسؤرلا تالئاعب  ةصاخلا  ماعطلا  ةفرغ  تيأر   . روصلا يف  رھظي 
ّدعي ةاھطلا  قيرف  ناك  ثیح   ، میظنتلا قئافلا  خبطملا  تلخد 

اھتدّقفتو  ، ریخألا قباطلا  يف  فویضلا  فرغ  اًضيأ  تيأر   . ءاشعلا
اھعانقإ انعطتسا  ام  اذإ   ، يتدلاو بساني  ام  اھیف  دجأ  ّيلعل 

، ریغص ّيضاير  ٍدان  اًضيأ  يسائرلا  ّرقملا  يف   ) . انعم نكسلل  لاقتنالاب 
ةلوجلاب اماق  نیح  شوب  سیئرلاو  كاراب  ةسامح  راثأ  ام  رثكأ  ناك 
نیتللا مونلا  يَتفرغ  ىلع  يمامتھا  ّزكرت  ( . اھسفن ةيدّقفتلا 
مونلا ةفرغ  نم  نیتدیعبلا  ریغو   ، ایلامو اشاسل  بسنألا  امھتدجو 

. ةیسیئرلا
امّھنأبو حایترالاب  ناتاتفلا  رعشت  نأ  ّيلإ  ةبسنلاب  ًاّیساسأ  ناك 
لاقتنالا كلذب  ينعأو   ، فرظلاو ةھبألا  انینثتسا  ام  اذإ   . امھلزنم يف 
غنیلوبلل ةلاصو  ةاھط  هیف  ریبك  لزنم  ىلإ  ةیلایخلا  صصقلاب  هیبشلا 

وأ دلاو  ّيأ  بغري  دق  اًرمأ  سیل  كارابو  هلعفأ  ام  ّنإف   ، ةحابس ضوحو 
نم ّيساردلا  ماعلا  فصتنم  يف  انیتنبا  عالتقا  يأ   ، هلعف يف  ةدلاو 
لزنم ىلإ  امھلقنو   ، امھئاقدصأ نع  امھداعبإو   ، اھنّابحت ةسردم 
كلت  . ٍفاك وحن  ىلع  كلذل  امھتئیھت  نود  نم  ةديدج  ةسردمو  ديدج 
اًدالوأو تاھّمأ  ّنأ  ةفرعم  ىلإ  تحترا  يّننكلو   ، يلاب تلغش  ةركفلا 

. هب اوحجنو   ، يلبق كلذ  اولعف  نيرخآ 
مونلا ةفرغ  بناجب  ةقرشم  ةلیمج  ةفرغ  ىلإ  ارول  ينتداق 
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. ىلوألا ةّدیسلاب  ّةصاخ  سبالم  ةفرغ  ًاّيدیلقت  مدختسُت   ، ّةیسیئرلا
بتكملاو دورولا  ةقيدح  ىلإ  ةذفانلا  ربع  ينّتلد  كانھ  نمو 

، جراخلا ىلإ  رظنت  نیح  حایترالاب  رعشت  اّھنأ  تفاضأو   ، ّيوضیبلا
اھتعد نوتنیلك  يرالیھ  ّنأ  تفاضأو   . اھجوز هب  موقي  ام  ةیّمھأبو 
ينامث لبق  ضیبألا  تیبلل  ىلوألا  اھترايز  ءانثأ  هنیع  رظنملا  ىرتل 
اربراب  ، اھتامح تناك   ، اًضيأ تاونس  ينامثب  كلذ  لبقو   . تاونس
ةذفانلا ربع  ُترظن   . هنیع رظنملا  ةدھاشمل  يرالیھ  وعدت   ، شوب

. ةّمألا ةمدخ  يف  ّةيرارمتسا  نم  ءزج  يّننأ  ُتكردأو 
كئلوأب ينعمجي  ّيوق  طبارب  ترعش   ، نییلاتلا نيرھشلا  يف 

ىلع فتاھلا  ربع  يرالیھ  ينتعلطأ   ، ةقایللا نم  ریثكب   . ءاسنلا
ُتدقع امك   . يسلیشتل ةسردم  رایتخا  يف  ةصاخلا  اھتبرجت 

، نغير يسنانب  ًاّیفتاھ  ًالاّصتا  تيرجأو   ، رتراك نیلازور  عم  اًعامتجا 
اًضيأ ارول  ينتعد   . معدلا ّيلع  اتضرعو  ءفدلاب  امھاتلك  ينتطاحأف 
اربرابو انیج  اھاتنبا  نوكت  نیح   ، عیباسأ دعب  ایلامو  اشاس  عم  ةدوعلل 

نم ةّیلسملا » ءازجألا   » ىلإ ّيتنبا  اّفرعتل   ، ضیبألا تیبلا  يف 
ًالوصو  ، ّةصاخلا امنیسلا  ةلاص  يف  ةریثولا  دعاقملا  نم  اًءدب   ، لزنملا

. ىلعألا قباطلا  تّارمم  يف  قلحزتلا  ىلإ 
هیف لقنأ  يذلا  مویلا  ىلإ  ّعلطتأ  ُتأدبو   ، اًحرف يبلق  ألمي  كلذ  ناك 

. ةلبقملا ىلوألا  ةّدیسلا  ىلإ  يتبرجت 
اھءاضق اندتعا  يتلا  دالیملا  دیع  ةزاجإ  دعب  نطنشاو  ىلإ  انلقتنا 

عم ةساردلا  آدبت  نأ  ایلامو  اشاس  عیطتست  ّىتح   ، ياواھ يف 
ال تناك  ةثالث  عیباسأ   . ةيوتشلا ةزاجإلا  نم  ددجلا  امھقافر  ةدوع 

مایقلا انیلع  ّهنأ  ينعي  امم   ، بیصنتلا لفح  نع  انلصفت  لازت 
قدنف نم  ىلعألا  قباطلا  يف  فرغ  راجئتساو   ، ةّتقؤم تابیترتب 

La ىلع فرشت  انفرغ  تناك   . ةنيدملا طسو  يف  زمادآ  ياھ 
انيأر ثیح   ، ضیبألا تیبلل  ّةیلامشلا  ةقيدحلاو   Fayette Square

اًدادعتسا ّةیندعملا  تاّجردملاو  ىربكلا  ّةصنملا  ءانب  لامعأ 
ىلع ةمخض  ةتفال  ّقلع  دق  مھدحأ  ناك   . بیصنتلا ضارعتسال 

،« اشاسو ایلامب  ًالھأ  : » اھیلع بتُك   ، قدنفلل لباقملا  ىنبملا 
. ًالیلق ّصغأ  اھتيؤر  ينتلعج 
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لیجست انّررق   ، ةّدع تاثداحمو   ، نیترايزو  ، ثحبلا نم  ریثك  دعب 
ةعبات ّةصاخ  ةسردم  يھو   Sidwell Friends يف انیتنبا 
ّفصلا ةبلاط  اشاس  ىلع  ناك   . ةزاتمم ةعمس  تاذو  ركيوكلا » لـ«

، ادسیتیب ةیحاض  يف  ةیساسألا  ةسردملا  ىلإ  باھذلا  يناثلا 
ىنبملا يف  نوكتسف   ، سماخلا ّفصلا  ةبلاط   ، ایلام اّمأ   . دناليرام

ةلیلق تارتمولیك  دعبي  ئداھ  ّيح  يف  نئاكلا   ، ةسردملل سیئرلا 
نم بايإلاو  باھذلا  ةلحر  تناك   . ضیبألا تیبلا  نم  لامشلا  ىلإ 
ًّالك قفارت  نأ  ىلع   ، ّيسائرلا بكوملا  قتاع  ىلع  ةسردملا  ىلإو 
ضعب ىقبي   ، ةيامحلا زاھج  نم  ةّحلسم  ةعومجم  نیتاتفلا  نم 
ىلإ  ، اتبھذ امثیح  امھنوعبتيو  ّفصلا  باب  جراخ  اھدارفأ 

. ةضايرلا ةعاق  ىلإ  وأ   ، بعلملا ىلإ  وأ   ، تاحارتسالا
ًاّیئزج  ، ملاعلا نع  نیلوزعم   ، ةعاقفلا هبشي  ام  يف  شیعن  انتب 

يدرفمب اھیف  تجرخ  ّةرم  رخآ  تناك  ىتم  ّركذتأ  دعأ  مل   . ّلقألا ىلع 
اھب موقن  ةكرح  ّلك  تناك   . ةّماع ةقيدح  يف  ّهزنتلل  وأ  ّقوستلل 

ةعاقفلا كلت  تناك   . اھنمأو اھجمانربب  ّقلعتي  اًقبسم  اًقیسنت  ّبلطتت 
دايدزا عم  ّةیباختنالا  ةلمحلا  لالخ  يف  ءطبب  انلوح  ّلكشتت  تأدب  دق 

، روھمجلا نیبو  اننیب  دودح  عضو  ىلإ  ةجاحلا  زوربو  كاراب  ةرھش 
ناك  . انتالئاع دارفأو  انئاقدصأ  نیبو  اننیب   ، نایحألا ضعب  يفو 
تكردأ يّننكل   ، عتمم ریغو  ًابيرغ  ةعاقفلا  كلت  يف  يّننأب  يروعش 
اھبكاوت ةطرشلا  تتاب  يتلا  انتارّایس  دعت  مل   . انتحلصمل ّهنأ  اًضيأ 

ربع هرداغن  وأ  ىنبم  لخدن  ّانك  ام  اًردانو   . رورملا تاراشإ  دنع  ّفقوتت 
يف عئاضبلا  لیمحت  ةحاب  وأ  ةمدخلا  لخدم  ربع  لب   ، ّيسیئرلا هباب 
ّللقن نأ  انل  لضفألا  نم  ّنأ  ىري  ةيامحلا  زاھج  ناك   . ّيبناج عراش 

. انتعاطتسا ردق  نایعلل  انروھظ  ةبسن  نم 
نوكي نأو   ، ةفلتخم ایلامو  اشاس  ةعاّقف  نوكت  نأ  ِلمأب  تّثبشت 

، اًریثك امھیلع  قییضتلا  نود  نم  امھنمأ  ىلع  ظافحلا  ناكمإلاب 
نأ امھتدرأ   . انل حاتم  وھ  اّمم  عسوأ  ةكرحلل  لاجم  امھل  حسفُیف 
ّقلعتت بابسأل ال  امھنّوبحي  اًدالوأ  ادجت  نأو   ، ةیقیقح تاقادص  اّنوكت 

، تارماغملا اضوختو   ، اّملعتت نأ  امھتدرأ   . امابوأ كاراب  يتنبا  امھنوكب 
، امھل أجلم  ةباثمب  ةسردملا  نوكت  نأ  توجر   . اضھنتو  ، ءاطخأ ابكترتو 
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Sidwell Friends انتبجعأ  . امھتعیبط ىلع  هیف  ناّفرصتت  ناكمو 
يسلیشت اھتداترا  يتلا  ةسردملا  اّھنأ  اھنمو   ، ةریثك بابسأل 

فیك نوفرعي  اھوّفظوم  ناك  امك   . اًسیئر اھدلاو  ناك  نیح  نوتنیلك 
، ةعیفرلا تّایصخشلا  ءانبأ  نم  مھبّالط  ّةیصوصخ  ىلع  نوظفاحي 
ام  ، اشاسو ایلام  اھیلإ  جاتحت  يتلا  ّةینمألا  تاءاشنإلا  اوّدعأ  دقو 
ّلك قوفو   . ةسردملا ىلع  اًریبك  ًاّیلام  اًئبع  ّلكشن  نل  اّننأ  ينعي 

روحمتت ركيوكلا »  » ةفسلف ّنأل   ، ناكملا ىلإ  حایتراب  ترعش   ، كلذ
يل ادب  ام  وھو   ، رخآ ىلع  درف  لیضفت  مدع  ةركفو   ، عمتجملا لوح 
طیحت تتاب  يتلا  ةریبكلا  ةلاھلا  نع  امھل  دیفم  ضيوعت  ةباثمب 

. امھدلاوب
يف اًركبم  اًروطف  كارابو  تلوانت   ، ةسردملا نم  ّلوألا  مویلا  يف 
ىلع امھدعاسن  نأ  لبق  اشاسو  ایلام  عم  قدنفلا  يف  انحانج 
نم هسفن  عنم  كاراب  عطتسي  مل   . نیيوتشلا امھیفطعم  ءادترا 

ةسردم يف  ّلوألا  مویلا  ءاضق  ّةیفیك  لوح  امھیلإ  حصنلا  ميدقت 
ىلإ ایغصأ   ، نیتفیطل انوك   ، امكیتماستبا ىلع  اظفاح  : » ةديدج
يَتبیقح نالمحت  ناتاتفلا  تناك  امیف  اًریخأ  فیضیل   ،« امكتذتاسأ

انیلإ تّمضنا  امكیفنأ .»! ارقنت  نأ  امكّايإو  : » نیّتیجسفنبلا رھظلا 
. دعصملا انّیلقتساو   ، قاورلا يف  يّمأ 

راظنأ نع  اندعبت  ةمیخ  قدنفلا  جراخ  ماقأ  دق  ةيامحلا  زاھج  ناك 
اًعمط قدنفلا  لخدم  اومزال  نيذلا  ةزفلتلا  مقاوطو  نییفاحصلا 
نم لصو  يذلا  كاراب  ناك   . ّةیلاقتنالا ةرتفلا  يف  انتلئاعل  روص  طاقتلاب 
ّنأ ملع  ّهنكل   ، ةسردملا ىلإ  نیتاتفلا  قفاري  نأ  لمأي   ، ًالیل وغاكیش 
تيأر  . اًّدج مخض  ّيسائرلا  بكوملا  نأل  ىربك  ةبلج  ّببسیس  كلذ 

. امھجورخ لبق  ایلامو  اشاس  هتقناع  نیح  هھجو  يف  نزحلا 
، ةديدجلا ةیسردملا » امھتلفاح   » يف نیتاتفلا  يتدلاوو  تقفار 
نم نوللا  ةقماغ  ذفاون  تاذ  ءادوس  عفدلا  ةیعابر  ةرایس  ينعأو 

رھاظتأ نأ  حابصلا  كلذ  يف  تلواح   . صاصرلل مواقملا  جاجزلا 
ّدبتسا ديدشلا  ّرتوتلا  ّنأ  ّالإ   . امھحزامأو ّيتنبال  مستبأو   ، ةقثلاب
انلصو  . مھاد رطخ  يف  شیعأ  يّننأب  روعشلا  كلذ  يندوارو   ، يب
نیّفص نیب  ایلامو  تررم  ثیح   ، ةیئادتبالا ةسردملا  ىلإ  ةيادبلا  يف 
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. ةيامحلا زاھج  دارفأ  انب  طیحي   ، ىنبملا لخدنل  ةزفلتلا  تاریماك  نم 
ّيسائرلا بكوملا  انداق   ، ةديدجلا اھتّملعم  ىلإ  ایلام  ُتّملس  امدعب 

اھتكرتو  ، ةریغصلا اشاس  عم  هسفن  رمألا  تّررك  ثیح   ، ادسیتیب ىلإ 
توجر ام  وھو   ، ةضيرع ذفاونو  ةضیفخ  تالواط  هیف  لیمج  ّفص  يف 

. اًدیعسو اًنمآ  ًاناكم  نوكي  نأ 
ةنیكتسم انأو   ، زمادآ ياھ  قدنف  ىلإ  ّيسائرلا  بكوملا  يب  داع 

مل ّيتنبا  ّنكل   ، ينرظتني دیعاوملاب  لفاح  موي  ناك   . يتعاّقف يف 
قّدحي لھ  ؟  نالكأت اذام  ؟  امھموي ناشیعت  فیك   . يریكفت اقرافت 

؟ امھلزنم يف  امّھنأكو  امھنورعشُي  مأ  نیتمجنك  امھیف  نورخآلا 
ىلإ اھقيرط  يف  يھو   ، اشاسل ةروص  فحصلا  يف  تيأر  اًقحال 
ایلام لصوأ  انأو  تطقُتلا  اّھنظأ   . يكبأ ينتلعج   ، اًحابص ةسردملا 

. ةرّایسلا يف  يننارظتنت  يتدلاوو  اشاس  تثكم  امیف   ، اھّفص ىلإ 
قلمحت تحارو  ةرایسلا  جاجزب  ریغصلا  ريدتسملا  اھھجو  تقصلأ 
ةقّدحمو  ، ریكفتلا يف  ةلسرتسم  نیتعساو  نینیعب  جراخلا  يف 

هیف ّركفت  ام  ةفرعم  لیحتسملا  نم  ناك   . نیّجرفتملاو نيّروصملاب 
. ةنیصرو ةئداھ  تدب  اھھجو  ریباعت  ّنأ  ریغ   ، ةظحللا كلتب 

لاوط طقف  سیل   ، ةركفلا كلت  ينتمزال   . ریثكلا امھنم  بلطن  ّانك 
. تلت تاونسو  روھشل  لب   ، مویلا كلذ 

ّيلع ناكو   ، ّةیلاقتنالا ةلحرملا  لالخ  عراستت  لمعلا  ةریتو  تناك 
ءيش ّلك  راتخأ  نأ  يب  ضرتفُي  ناك   . ةّحلملا تارارقلا  تائم  ذاّختا 
ًالوصو نانسألا  نوجعمو  ماّمحلا  فشانم  نم  اًءدب   ، ّيلئاعلا ّرقملل 

يف هيدترأس  ام  يقتنأ  نأو   ، ةریبلاو نوحصلا  فیظنت  لئاس  ىلإ 
ریكفتلاو  ، هیلتس يتلا  ةمخفلا  ةصقارلا  تالفحلاو  بیصنتلا  لافتحا 
مھددع غلابلا  انئابرقأو  انئاقدصأب  ةّقلعتملا  ّةیتسجوللا  رومألا  يف 
اونوكیل نطنشاو  جراخ  نم  نیتآلاو   ، اًصخش نیسمخو  ةئم  وحن 

امب قيرفلا  نم  نيرخآ  اًدارفأو  اسیلیم  تّضوف   . لافتحالا يف  انفویض 
روكيد سدنھم  وھو   ، ثیمس لكيام  انّفظو  كلذك   . هضيوفت يننكمأ 
ىلع انتدعاسمل   ، وغاكیش نم  انئاقدصأ  دحأ  انل  هدجو  بوھوم 

. امھثاثأو ّيوضیبلا  بتكملاو  ّيلئاعلا  ّرقملا  روكيد  رییغت 
ةیطغتل رالود  فلأ  ةئم  يف  ّقحلا  بختنملا  سیئرلل  ّنأ  تملع 
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ّرصأ كاراب  ّنكل   ، روكيدلا رییغتو  ضیبألا  تیبلا  ىلإ  هلاقتنا  تاقفن 
تادئاع نیمدختسم   ، ّصاخلا انباسح  نم  ءيش  ّلك  عفدن  نأ  ىلع 

ام ّلك  يف  ةظقیلا  ديدش  هتفرع : ذنم  هب  يدھع  اذھ  ناك   . هباتك
هدّدحي اّمم  ىلعأ  ریياعمب  هسفن  مزليو   ، تّایقالخألاو لاملاب  ّقلعتي 

نأ ءرملا  ىلع  : » لوقت ّةیبعش  ةمكح  دوسلا  لقانتي   . ّىتح نوناقلا 
اّننأ امبو  هوغلب .» ام  فصن  غلبیل  هوقبس  نّمم  نیّترمب  لضفأ  نوكي 

ضیبألا تیبلا  ىلإ  لصت  يتلا  ىلوألا  ّةیكریمألا  ّةیقيرفألا  ةلئاعلا 
ةوفھ ّيأ  ّنأ  ملعن  ّانكو   . دوسألا انقرع  ّلثمن  اّننأ  ىلع  انیلإ  رظنُي  ناك 
ریثكب ربكأ  اًمجح  ىطعُيو  اًّدج  همیخضت  ّمتیس   ، مكحلا يف  أطخ  وأ 

. هیلع وھ  اّمم 
لافتحال طیطختلاو  روكيدلا  رییغتب  ةّمتھم  نكأ  مل   ، اًمومع

نم هب  مایقلا  يننكمي  ام  يف  ریكفتلاب  يمامتھا  ردقب  بیصنتلا 
، ءيشب مایقلاب  ةمزلم  نكأ  مل   ، عقاولا يف   . ديدجلا يرود  لالخ 

طورشب ةّدیقم  نكأ  مل  يّننأ  ينعي  يرودل  فیصوت  ّيأ  بایغف 
نم ّدكأتلا  تدرأ   . يتدنجأ رایتخال  ّةيرحلا  ينحنم  ام  اذھو   ، ةدّدحم

ىربكلا فادھألا  قیقحت  ىلع  دعاسیس  هب  موقأ  دوھجم  ّيأ  ّنأ 
. ةديدجلا ةرادإلل 

مویلا دعب  نیتدیعس  انیتنبا  اتلك  تداع  نیح  ریبك  حایتراب  ترعش 
مایقلاب فَّلكُت  اشاس  تتاب   . ثلاثلاو  ، يناثلاو  ، ةسردملا يف  ّلوألا 
لّجُسو  . اھیلإ ةبسنلاب  اًمامت  اًديدج  ناك  ام  وھو   ، ّةیسردم تابجاوب 

. ةسردملا ةقوج  هییحت  ّيقیسوم  لافتحا  يف  ءانغلل  ایلام  مسا 
ةشھدب امھیلإ  نورظني  اوناك  ىرخألا  فوفصلا  بّالط  ّنإ  انل  اتلاق 
بكوملا ةلحر  تأدب  كلذ  دعب   . ءافطل اوناك  عیمجلا  ّنأ  ریغ   ، ًانایحأ

دعبو  . رثكأف رثكأ  ًاّینیتور  اًعباط  ذخأت  اھیلإو  ةسردملا  نم  ّيسائرلا 
نع امھینغي  حایترالا  نم  فاك  ردقب  ناتاتفلا  ترعش  عوبسأ  وحن 
هذھ يف  يناكم  يّمأ  ّتلحف   ، ةسردملا ىلإ  امھّايإ  يتقفارم 

، بايإلاو باھذلا  تاءارجإ  تادیقعت  نم  لّھس  اّمم   ، ّةیمویلا ةّمھملا 
. ةحلسألاو تارّایسلاو  ةيامحلا  زاھج  دارفأ  دادعأ  نم  ّللقو 

اھیلع تطغض  يّننكل   ، نطنشاو ىلإ  انعم  يتأت  نأ  يّمأ  أشت  مل 
قّدصأ نأ  تببحأو   . انأ كلذكو   ، اھیلإ ةجاحب  اتناك  ناتاتفلاف   . اھعانقإل
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ناك ةیضاملا  ةلیلقلا  تاونسلا  لالخف   . اًضيأ انیلإ  ةجاحب  تناك  اّھنأ 
ًّالح ّةیلمعلا  اھراكفأ  تّلثمو   ، انتایح يف  ّيموي  هبش  اھروضح 
مل  ، نیعبسلاو ىدحإلا  اھتاونس  لاوطو   ، اّھنأ ّالإ   . عیمجلا مومھل 

يبونجلا بناجلا  ةرداغم  يف  تّددرتف   ، ّطق وغاكیش  جراخ  مقُت 
دعب نّییفاحصلا  دحأل  تلاق  دقو   . دیلكوي ّةداج  يف  اھلزنمو  وغاكیشل 
ّبحأ يّننكل   ، صاخشألا ءالؤھ  ّبحأ  : » ةرابعلا حيرصب  تاباختنالا 
ماني نأ  ءرملل  نكمي  فیك   . فحتمب ينّركذي  ضیبألا  تیبلا   . يلزنم

«. ؟ فحتم يف 
اًریثك يقتلتس  نطنشاو  ىلإ  اھلاقتناب  اّھنأ  اھل  حرشأ  نأ  تلواح 

وأ وھطت  نأ  اھیلع  نوكي  نلو   ، مامتھالل نيریثملا  صاخشألا  نم 
نم ىلعألا  قباطلا  يف  اھل  صَّصختس  امك   ، اھدرفمب لزنملا  ّفظنت 
ّهلك كلذ  ّنكل   . اھلزنم يف  اھل  ناك  اّمم  ربكأ  ةحاسم  ضیبألا  تیبلا 
ءاخرلا لاكشأ  ّلك  هجو  يف  ةعینملا  ةأرمالا  كلتل  اًئیش  ِنعي  مل 
ّملكت نأ  كیلع  : » هل تلقو  غيركب  ُتلّصتا   ، ةياھنلا يف   . ةرھشلاو
ناك غيركف   ، رمألا حجنو  انتقفارمب .» اھعنقتو  ّينع  ةباینلاب  يّمأ 

. ةجاحلا دنع  عانقإلا  يف  اًعراب 
تمعز اّھنكل   ، تاونس ينامث  نطنشاو  يف  انعم  يتدلاو  تماقأ 
ّرقتست نأ  ىلإ  طقف  ىقبتس  اّھنأو   ، ّتقؤم اھلاقتنا  ّنأ  ةيادبلا  يف 

يف سبحُت  نأ  كلذك  تضفر   . ةديدجلا امھتایح  يف  اھاتدیفح 
لئاسو تّبنجتو   ، ةيامحلا زاھج  تامدخ  نع  تلزانتف   ، ةعاّقف
تراثأ امك   . اًفیفخ اھروضح  ىقبيو  ءاوضألا  نع  ةدیعب  ّلظتل  مالعإلا 
اھسبالم لسغ  ىلع  اھرارصإب  ضیبألا  تیبلا  مدخ  باجعإ 
هرداغتو يلئاعلا  ّرقملا  ىلإ  لخدت  تاونس  لاوط  ّتلظو   ، اھسفنب

نیح رجتم  وأ  ّةیلدیص  برقأ  ةدصاق  تاباوبلا  ربع  جرختف   ، ءاشت امك 
ددج صاخشأ  عم  تاقادص  اھسفنل  ّنوكتو   ، ام ءيش  ىلإ  جاتحت 
بيرغ صخش  اھل  لاق  اّملكو   . ةمظتنم ةروصب  ءادغلا  ىلإ  مھیقتلتو 

: ّدرتو بدأب  اھیفتك  ّزھت  تناك   ، اًریثك امابوأ  لیشیم  ةدلاو  هبشت  اّھنإ 
تناك  . اھنأشل يضمت  ّمث   ،« قیلعتلا اذھ  عمسأ  ام  اًریثك   ، معن »

. ّةصاخلا اھتقيرط  ىلع  رومألاب  موقت   ، اھتداعكو  ، يّمأ
يمامعأ مّھلك : يتلئاع  دارفأ  بیصنتلا  لافتحا  ىلإ  رضح 

٣٣٧ www.jadidpdf.com



دياھ نم  انؤاقدصأ  ىتأ  امك   . مھدالوأو  ، يتالاخو يلاوخأ   ، يتاّمعو
انددعأ  . مھدالوأ عیمجلا  رضحأو   ، ّنھجاوزأو يتاقيدصو   ، كراب
عوبسأ يف  راغصلاب  ّةصاخ  ىرخأو  رابكلاب  ّةصاخ  تالافتحا 

اًّصاخ ءادغو   ، بیصنتلا ّةیشع  ّةیقیسوم  ةلفح  اھنیب  نمو   ، بیصنتلا
ةبعلو  ، نیمیلا مسق  دعب  لوتیباكلا  يف  ّيدیلقتلا  ءادغلا  بناجب 
ناماقت ضیبألا  تیبلا  يف  دالوألل  ةلفحو  ةّأبخم  ءایشأ  نع  ثحب 

. ةصقارلا تالفحلا  انروضح  ءانثأ  يف 
ةلمحلا نم  ةریخألا  رھشألا  لالخ  يف  تآجافملا  لمجأ  نم 

اناك وجو  كاراب  ّنأ  مغربف   . ندياب وج  ةلئاعب  انؤاقل   ، ّةیباختنالا
ّةیعیبط ةلص  ّنأ  ّالإ   ، طقف ةلیلق  رھشأ  لبق  نّییسایس  نیمصخ 

يف ةيّدجلا  نیب  ةسالسب  لّقنتلا  امھالك  عاطتساو   ، امھنیب تعمج 
. ّةیلئاعلا ةایحلا  ةّفخو  امھلمع 

اھّتقرو اھتعاجشب  تبجعأو   ، وج ةجوز   ، لیج تببحأ  ام  ناعرس 
حبصتل ماعلا 1977  يف  وج  تّجوزت  دق  تناك   . لمعلا يف  اھتّایقالخأو 
ىلوألا هتجوز  لتقم  ىلع  تاونس  سمخ  دعب   ، هيدلول بأ  ةجوز 

لیج تلان   . ةنبا ابجنأ  اًقحالو   . ّيواسأم ریس  ثداح  يف  هتلفطو 
يف ةيزیلكنإلا  ةغللا  تّسردو   ، ةیبرتلا يف  هاروتكد  ةداھش  اًرّخؤم 
وج اھیف  ناك  يتلا  تاونسلا  ءانثأ  ريواليد  يف  ّةیموكح  ةسردم 

داجيإب ّمتھت  يلثم  تناكو   . نیّتیسائرلا هیتلمح  نّابإ  امك   ، اًروتانس
ةلص اھل  تناك  نكلو   ، نّیيركسعلا تالئاع  معدل  ةديدج  قرط 

، ركبلا وج  نبا   ، ندياب وب  ناك  دقف   . رمألاب ّةیصخش  ةرشابم  ةیفطاع 
حنُم دقو   ، ينطولا سارحلا  تاوق  نمض  قارعلا  يف  مدخي  ًاّيدنج 
نیمیلا مسقي  هیبأ  ةدھاشمو  نطنشاو  ىلإ  رفسلل  ةریصق  ةزاجإ 

. سیئرلل ًابئان  حبصیل 
لثم اًمامت   ، عضاوتلاو ّدولاب  مّھلك  نوفّصتي  دافحأ  ةسمخ  وجل  ناك 
يف ّيطارقميدلا  بزحلل  ّينطولا  رمتؤملا  ىلإ  اوتأ  نیح   . لیجو وج 

مھتوعد اّتبلو   ، مھطاشنو مھّتيویح  ایلامو  اشاس  ّتبحأ   ، رفند
دحأ ِلابُي  مل   . قدنفلا يف  امھيّدج  حانج  يف  مونلا  بایث  يف  ةلفحل 

مھمامتھا ّبصناو   ، مھلوح ّيسایسلا  بخصلا  ّلكب  لافطألا  نم 
دافحأ دوجول  نانتمالاب  انرعش  املاطلو   . ةديدج تاقادص  نيوكت  ىلع 
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. ّانم برقلاب  ندياب 
ةرارحلا ةجرد  هیف  زواجتت  مل   ، اًّدج اًسراق  بیصنتلا  موي  دربلا  ناك 
رفصلا نود  اّھنأب  رعشن  انتلعج  حايرلا  ةّدش  ّنأ  لب  ال   ، ّطق رفصلا 

، نیتاتفلا عم  ةسینكلا  كارابو  تدصق   ، حابصلا كلذ  يف   . ریثكب
تقولا لاوط  ّانك   . ياك امامو   ، دارنوكو ايامو   ، يلیكو غيركو   ، يّمأو

لبق  National Mall ةقيدح يف  نوعّمجتي  مھو  سانلا  ةكرح  عمسن 
، كاذموي دربلاب  ُترعش  يّننأ  حیحص   . تالافتحالا ةيادب  راظتناب  رجفلا 

تاعاس اوضق  نيذلا  سانلا  نم  مخضلا  ددعلا  اًدبأ  ىسنأ  نل  يّننكل 
اودھاشي نأ  لیبس  يف  ريرھمزلاب  نیھبآ  ریغ  ءارعلا  يف  ةليوط 

ىلإ اوّقفدت  صخش  ينویلملا  براقي  ام  ّنأ  اًقحال  انملع   . لافتحالا
ةقاطلاو ّعونتلا  نم  اًرحب  اوناك   . دالبلا ءاحنأ  ّلك  نم  نیتآ  ةقيدحلا 
زواجتو لوتیباكلا  ىنبم  نم  رتم  نع 1500  ديزت  ةفاسم  ّدتمي  لمألاو 

. يراكذتلا نطنشاو  جروج  بصن 
ضیبألا تیبلا  ىلإ  كارابو  تبھذ   ، ةسینكلا يف  ةالصلا  دعب 

، امھیتجوزو ينیشت  كيد  هبئانو  شوب  سیئرلاو   ، لیجو وج  يقتلنل 
ىلإ ّيسائرلا  بكوملاب  اًعم  باھذلا  لبق  ياشلاو  ةوھقلا  انلوانتو 
زومرلا كلذ  لبق  ّملست  دق  كاراب  ناك   . نیمیلا مسقل  لوتیباكلا 
عّلطاو ّةيوونلا  دالبلا  ةناسرت  ىلإ  لوخدلاب  هل  حمست  يتلا  ّةيرسلا 
ىلع تاب  ةظحللا  كلت  نم  اًرابتعاو   . اھمادختسا لوكوتورب  ىلع 
ةبیقح ًالماح   ، بھذ امثیح  ّهلظك  سیئرلا  مزالي  نأ  ّيركسع  ٍنواعم 
تالاّصتا ةزھجأو  ّةيرسلا  زومرلا  يوتحت  اًمارغولیك  نيرشع  وحن  نزت 

«. يوونلا لوبتوفلا   » ةرابعب ًابلاغ  اھیلإ  راشُي   ، ةدّقعم
ةبيرغلا براجتلا  كلت  ىدحإ  ّيلإ  ةبسنلاب  بیصنتلا  لافتحا  ناك 

نع تزجع  يّننأ  ةجردل  أطابتي  نمزلا  ّنأب  ءرملا  اھلالخ  رعشي  يتلا 
يف ّةصاخ  ةفرغ  مسارملا  ءدب  لبق  انلخد   . ىرج ام  ّلك  باعیتسا 
قئاقدل يعم  كاراب  ّنرمتيو   ، ةفیفخ ةبجو  ناتاتفلا  لكأتل  لوتیباكلا 

ناك يذلا  ریغصلا  رمحألا  سّدقملا  باتكلا  ىلع  هدي  عضي  نأ  ىلع 
ناك  ، تقولا اذھ  يف   . اًماع لبق 150  نلوكنیل  ماھاربأل  اًكلم 

مھدعاقم يف  نورقتسي  انئالمزو  انئابرقأو  انئاقدصأ  نم  نوریثكلا 
ّةرملا نوكت  دق  هذھ  ّنأ  يلابب  رطخ  اًقحال   . جراخلا يف  ّةصنملا  ىلع 
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صاخشألا نم  ددعلا  اذھ  اھیف  سلجي  يتلا  خيراتلا  يف  ىلوألا 
روھمجلا مامأ   ، ةّمھملا تّایصخشلا  نم  مھتفصب   ، نیّنولملا

. ّيكریمأ سیئر  بیصنت  لافتحا  يف  ةزفلتلا  تاونق  يدھاشمو 
نم ریثك  ىلإ  ةبسنلاب  مویلا  اذھ  هّلثمي  ام  فرعن  كارابو  تنك 
دقو  . ّةیندملا قوقحلا  ةكرح  يف  اوكراش  نيذلا  اًصوصخ   ، نّییكریمألا

Tuskegee Airmen قيرف لافتحالا  ىلإ  وعدي  نأ  ىلع  صرح 
اوعنص نيذلا  نییكریمألا  نّییقيرفألا  نیّینفلاو  نيرّایطلا  يأ   ، ّيوجلا
اعد كلذك   . ةیناثلا ةیملاعلا  برحلا  يف  مھتكراشمب  خيراتلا 
اوناك نيذلا  ةعستلا  دوسلا  بّالطلا  يأ   ،Little Rock Nine ةعومجم
ایلعلا ةمكحملا  مكح  ماعلا 1957  يف  اوربتخا  نيذلا  ّلوأ  نیب  نم 

ّةيروتسدال ّرقأ  يذلا  مكحلا   ) ةیبرتلا سلجم  دض  نوارب  ىوعد  يف 
(. دوسلاب ّةصاخ  ىرخأو  ضیبلاب  ّةصاخ  ّةیموكح  سرادم  ءاشنإ 
، اولّمحتو ساسنكرأ  يف  ضیبلل  سرادم  يف  ةعستلا  كئلوأ  لّجست 
ىدم ىلع  ةءاسإلاو  ةوسقلا  يماسلا  ةاواسملا  أدبم  مساب 
بیشلا ّطخو   ، مویلا ةخوخیشلا  ّنس  مّھلك  اوغلب   . ةدع روھش 
هولّمحت ام  ةأطو  تحت  اّمبر  وأ   ، مھفاتكأ ماوعألا  تّسوقو  مھرعش 

ىلإ حمطي  ّهنأ  كاراب  لاق  ام  ًابلاغ   . ةلبقملا لایجألا  لیبس  يف 
ّقلست ىلع  اوّأرجت  ةعستلا  كئلوأ  ّنأل  ضیبألا  تیبلا  تاجرد  ّقلست 
ّمھألا ناك  ثرإلا  اذھ  ّلعل  . Central High School ةسردم تاجرد 

. لبقتسملا ىلإ  هلمحب  ّرمتسن  ام  ّلك  نیب 
. ّهلك اندلب  مامأ  انیتنباو  انفقو   ، كاذموي اًرھظ  ةرشع  ةیناثلا  دنع 

عطاسلا سمشلا  رون  ةریغصلا : رومألا  ىوس  ّركذتأ  يّننأ ال  ةقیقحلا 
يذلا لیلجلا  تمصلاو   ، ةظحللا كلت  يف  كاراب  نیبج  ءاضأ  يذلا 
ایلعلا ةمكحملا  يف  لوألا  يضاقلا  أدب  نیح  روھمجلا  ىلع  ّمیخ 
تداك يتلا   ، اشاس ّنأ  اًضيأ  ّركذتأ   . بیصنتلا تاءارجإب  ستربور  نوج 

صاخشألا نم  يمارتملا  رحبلا  طسو  عیضت  ةریغصلا  اھتماق 
نأ ّركذتأ   . نایعلل ةرھاظ  ىقبتل  ّيسرك  ىلع  رخفب  تفقو   ، نیغلابلا

ىرسیلا هدي  كاراب  عضوو   ، سّدقملا باتكلا  تعفر   . اًّفاج ناك  ءاوھلا 
اًدّھعتم  ، ةدّحتملا تايالولا  روتسد  ةيامح  ىلع  مسقأو   ، هیلع
جيزمب كلذ  لاق   . نطولا مومھ  ّلكل  ىّدصتي  نأب  نیتریصق  نیتلمجب 
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دعب هاقلأ  يذلا  بیصنتلا  باطخ  يف  سكعنا  حرفلاو  ةنازرلا  نم 
. نیمیلا مسق 

، فوخلا ىلع  لمألا  انلّضف  اّننأل  مویلا  اذھ  يف  عمتجن  : » لاق
«. فالخلاو عارصلا  ىلع  فدھلا  ةدحوو 

صاخشألا هوجو  يف  ةقیقحلا  كلت  ساكعنا  تيأر   ، اًراركتو اًرارم 
تطاحأ  . يرجي ام  ىلع  اًدوھش  اونوكیل  اًدرب  نیفجترم  اوفقو  نيذلا 
قيرطلاو  National Mall ةقيدح تألم  سانلا  نم  ةریبك  دوشح  انب 

انتلئاع ّنأب  ةظحللا  كلت  يف  ترعش   . بكوملا هیلع  ریسیس  يذلا 
. انعم متنأو  مكعم  نحن  دھاعتن :  ، مھو نحن   ، ّانك  . مھقناعت

ّطحم انوكت  نأ  ىنعم  ام  ةعرسب  ناّملعتت  اشاسو  ایلام  تناك 
، ّةیسائرلا نيزومیللا  ةرّایس  ىلإ  اندعص  نیح  كلذ  تكردأ   . راظنألا

ضارعتسا سأر  ىلع   ، ضیبألا تیبلا  ىلإ  ءطبب  ةلحرلا  أدبتل 
، شوب ارولو  جروج  ىلع  عادولا  ّةیحت  انیقلأ  دق  كارابو  تنك   . بیصنتلا

ةحاس نم  زنيراملل  ةعبات  ّةیحورم  امھّتلقأ  امیف  امھل  انّحولو 
ّةوسكم ّةیمسر  ةعاق  يف  ءادغلا  انلوانت  دق  ّانك  امك   . لوتیباكلا

. ّطبلا محل  نم  ةبجو  انل  تمّدُق  ثیح   ، لوتیباكلا لخادب  ماخرلاب 
نم ءاضعأو  ددجلا  ءارزولا  مھیف  نمب  فیض  يتئم  وحن  ءادغلا  انَكراش 
امب اناتنبا  تعتمتسا  امیف   ، ایلعلا ةمكحملا  ةاضقو  سرغنوكلا 
دافحأ عم   ، دلانودكام نم  رغربزیشتلاو  جاجدلا  عباصأ  يأ   ، هنّابحت

. ةبيرق ةعاق  يف  ءابسنألا  نم  ددعو  ندياب 
املستست ملف   ، بیصنتلا لافتحا  لاوط  انیتنبا  ةناصر  ينتشھدأ 

فالآلا ّلظ   . نیتمستبم ایقبت  نأ  ایسنت  مل  امك   ، بعتلل وأ  للملل 
ناك امیف  نويزفلتلا  تاشاش  ىلعو  قيرطلا  ىلع  اننودھاشي 
ّنأ مغرب   ، اینافلسنب ّةداج  ربع  هقيرط  ّقشي  ّيسائرلا  بكوملا 
نیح  . ةرّایسلا لخادب  ام  ةيؤر  نم  مھعنمت  تناك  ةقماغلا  ذفاونلا 
انقفارت مل   ، روھمجلا ّيیحنو  ةریصق  ةفاسم  ریسنل  كارابو  تجرخ 

اتتاب امّھنأ  اّمبر  نیتكردم   ، ةرایسلا ءفد  اتلّضفو  اشاسو  ایلام 
. ًاّیبسن راظنألا  نع  نیتدیعب 

، ناكحضتو ناوھلت  ناتاتفلا  تناك   ، ةرّایسلا ىلإ  كارابو  تدع  نیح 
اتعزنف  . لافتحالا ءاوجأ  امھیلع  هتضرف  يذلا  راقولا  نم  اتّررحت  دقو 
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امدعبو  . اھغدغدتو ىرخألا  رعش  رثعبت  امھنم  ّلك  تحارو   ، امھیتّعبق
انعم ةلحرلا  اتلمكأو  ةرّایسلا  دعاقم  اتشرتفا  بعتلا  امھنم  لان 

ةرّایسلا ويریتس  ربع  هیسنویب  ىلإ  نایغصت   ، نیمدقلا يَتعوفرم 
. رخآ ّيداع  موي  ّيأ  يف  امك 

انحبصأ دقل   . ذيذللا حایترالاب  كارابو  ترعش   ، ةظحللا كلت  يف 
. ّریغتن مل  نحنف  كلذ  عمو   ، ىلوألا ّةیكریمألا  ةلئاعلا 

. رثكأ ةرارحلا  تاجرد  ّتندت   ، بایغلا نم  سمشلا  بارتقا  عم 
نیتعاس  ، بعتلا فرعي  ال  يذلا  ندياب  وج  انبناجبو   ، كارابو تیضمأ 

قرف ىلع  ّجرفتن   ، ضیبألا تیبلا  مامأ  ضارعتسالا  ةصنم  ىلع 
. اینافلسنب ّةداج  يف  انمامأ  ّرمت  نیسمخلا  تايالولا  نم  ّةیقیسوم 
ءاطغ مھدحأ  يناطعأ  امدعب  ّىتح   ، ّيمدق عباصأب  رعشأ  دعأ  مل 
ّةصنملا ىلع  نوسلاجلا  انفویض  حار   ، كلذ دعب   . امھلوح هّفلأل 

. ةصقارلا ءاسملا  تالفحل  اًدادعتسا  نوبحسني 
ةقرفلا ّترم  نیح  ءاسم  ةعباسلا  براقت  ةعاسلا  تناك 
ضیبألا تیبلا  انلخدو  مالظلا  يف  كارابو  ترس   . ةریخألا ّةیقیسوملا 
نوّفظوملا ناك   ، رھظلا دعب  ةرتف  يف   . ىلوألا ّةرملل  هینكاس  انتفصب 

ةلئاع تاینتقم  اوجرخأف   ، ةشھدم ةروصب  روكيدلا  ليدبتب  اوماق  دق 
فیظنت ّمت   ، تاعاس سمخ  لالخو   . انتاینتقم اولخدأو   ، شوب

راثآ ببسب   ، ةیساسح تابونب  ایلام  ةباصإل  ًايدافت  راخبلاب  داّجسلا 
تاقاب تعضُوو   ، هبیترت ّمتو  ثاثألا  بلُج   . قباسلا سیئرلا  بالك 
انسبالم تناك   ، انقباط ىلإ  دعصملا  انبكر  نیح   . ةقّسنملا راھزألا 
انتمعطأب خبطملا  نئازخ  تئلُمو   ، ةيانعب نئازخلا  يف  تّقلُع  دق 
نّییقيرفألا نم  مھمظعمو   ، ضیبألا تیبلا  مدخ  ناك   . ةلّضفملا
انتدعاسمل دادعتسا  ّمتأ  ىلع   ، ربكأ وأ  اّننس  لثم  يف  نّییكریمألا 

. هیلإ جاتحن  ام  ّلك  يف 
نم اًئیش  ىرأ  ّالأ  تدك  يّننأ  ةجردل  اًّدج  اًديدش  دربلا  ناك  كاذنیح 
ىلإ ةعاس  نم  ّلقأ  دعب  بھذن  نأ  انیلع  ناك  امك   . ديدجلا روكيدلا 

. بیصنتلاب ّةصاخ  تالفح  رشع  نیب  نم  ىلوألا  ةصقارلا  ةلفحلا 
نم اًّدج  ًالیلق  اًددع   ، مدخلا ىلإ  ةفاضإ   ، ىلعألا قباطلا  يف  تيأر 
ترعش يّننأ  ّركذتأ  عقاولا  يف   . مھفرعأ نكأ  مل  نيذلا  صاخشألا 
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هیبناج ىلع  تيأر  ليوط  قاور  يف  ریسأ  انأو  ةدحولا  نم  ءيشب 
نيریخألا نیماعلا  ُتیضق  دق  تنك   . ةقلغملا باوبألا  نم  اًددع 
نتسيركو يتياكو  اسیلیم  تناكو   ، مئاد وحن  ىلع  سانلاب  ةطاحم 

: ةدیحو يّننأب  ةأجف  كاذنیح  ترعش  يننكل   . اًمئاد يبناج  ىلإ 
ةرھسلا اوأدبیل  لزنملا  نم  ىرخأ  ةیحان  ىلإ  اوبھذ  دق  دالوألاف 

، انعم نكسلا  اوررق  نيذلا  ايامو  غيركو  يّمأ  ّنأ  امك   ، مھب ّةصاخلا 
يتفرغ تلخد   . ّةیلیللا تالافتحالا  ىلإ  مھقيرط  يف  كاذنآ  اوناك 
بھذ امیف   . اًّقلعم يناتسف  تيأرو   ، يراظتنا يف  رعش  فّفصم  دجأل 

. ودیسكوتلا هّتزب  يدتريو  ّمحتسیل  كاراب 
، وجرأ تنك  امك  ّلكك  اندلبلو   ، انتلئاعل ًاّيزمرو  اًشھدم  اًموي  ناك 

سمخ ىوس  ّيدل  نكي  مل   . ریبك نوثارام  ةباثمب  اًضيأ  ناك  ّهنكلو 
ةیقبل اًدادعتسا  يتقاط  دّدجأو  اًنخاس  اًماّمح  ذخآل  ًابيرقت  قئاقد 
يتلا اطاطبلاو  محللا  حئارش  نم  اًئیش  تلوانت  كلذ  دعب   . ةرھسلا
تَعِضُوو يرعش  فیفصت  ىھتنا  نیحو   . ساك ماس  يل  اھّدعأ 
ّيريرحلا ناتسفلا  تيدترا   ، يجایكام ىلع  ةریخألا  تاسمللا 

يل اًصیصخ  هركتبا  دقو   ، ةلیللا هذھل  هترتخا  يذلا  نوللا  ّيجاعلا 
فتك طابر  ناتسفلا  كلذل  ناك   . وو نوسياج  ىعدي  ّباش  مّمصم 
اھنم ّلك  طسو  يف  ازناغروألا  نم  ةلیمج  راھزأ  هیف  تطیخو   ، دحاو

لّالشلاك قینألا  ّيلفسلا  هؤزج  لدسناو   ، ةریغص لاتسيرك  ّةبح 
. ضرألا ّىتح 

وو میمصت  ّنكل   . نیتاسفلا نم  ًالیلق  اًددع  ّالإ  يتایح  يف  ِدترأ  مل 
ةلیمجو ةقیقر  ُتدع  يّننأب  رعشأ  ينلعجف   ، ةزجعملا عقو  هل  ناك 

ّهنأب روعشلا  يندوار  امدعب  كلذو   ، ديدج نم  ملاعلا  ىلع  ةحتفنمو 
اًدّدجم ناتسفلا  اذھ  ثعب   . نيرخآلل هرھظُأ  ام  ّينم  َقبي  مل 
دعولاو  ، يتلئاع هب  ّرمت  يذلا  ّلوحتلل  ّيلایخلا  عباطلاب  يساسحإ 

نل ةبرجتلا  هذھ  ّنأ  حیحص   . اھلماكب ةبرجتلا  هذھ  هب  رّشبت  يذلا 
اّھنكل  ، صقرلا تاعاق  تامجن  نم  ّةیقیقح  ةمجن  ىلإ  ينّلوحت 

. ىلعأ ةلحرم  ىلإ  ءاقترالا  ىلع  ةرداق  ةأرما  ّلقألا  ىلع  ينلعجتس 
سیئرلا ةجوز   ، ىلوألا ّةیكریمألا  ةّدیسلا  ةظحللا  كلت  يف  تنك  دقل 

. لافتحالل تقولا  ناح  دقو   . امابوأ كاراب  ّيكریمألا 
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Neighborhood Ball ةلفح ىلإ  كارابو  تبھذ   ، ةلیللا كلت  يف 
ةحاتم ّيكریمأ  سیئر  بیصنت  ةبسانمل  ةلفح  ّلوأ  يھو   ، ةصقارلا
عئارلا اھتوصب  اھمدو –  اھمحلب  هیسنویب –  اھیف  ّتنغ   . روھمجلل
يتلاو  ،«At Last ةیكیسالكلا «   R&B قيرف ةینغأ  ّيروھجلاو 
ةلفح ىلإ  انبھذ  كانھ  نمو   . ىلوألا انتصقر  ةینغأ  نوكتل  اھانرتخا 

،Commander in Chief Ball ةلفح ىلإ  اھنمو   ،Home States Ball
ىلع انرورم  ناك   . ىرخأ تالفح  ّتس  ىلإ  ّمث   ،Youth Ball ةلفحف
نحل فزعب  ّةیقیسوم  ةقرف  موقت   . اًھباشتمو اًزیجو  تالفحلا  كلت  ّلك 
ضعبب كاراب  يلدي  ّمث   ،«Hail to the Chief ّيسائرلا «  دیشنلا 
صقرن عیمجلا  نویع  مامأو   ، نوتأي نمل  انريدقت  يدبنو   ، تاظحالملا

.«At Last ةینغأ «  ناحلأ  ىلع  ديدج  نم 
اتناك يانیعف   ، ّطق يجوز  قرافأ  مل  اّھلك  تالفحلا  كلت  يف 
لجرلا لازن  الو  ّانك  اًماع  نيرشع  ذنم   . هینیع نم  ءودھلا  ناّدمتست 
ّبحلا رعاشم  لازت  ال   ، مویلا ّىتحو   ، اًمئاد نیمغانتملا  ةأرملاو 
رمألا اذھ  رھظأ  نأ  يندعسأ  املاطلو   . انعمجت ةقیمعلاو  ةقیثولا 

. نلعلل
نم لضفألا  ءزجلا  ّنكل   . ينكردي بعتلا  أدب   ، تقولا مّدقت  عم 
نم نیتئم  وحنل  ماقُت  ّةصاخ  ةلفح  ةياھنلل : كرُت  ام  وھ  ةرھسلا 

، حيرتسن نأ  اًریخأ  اننكمي  كانھ   . ضیبألا تیبلا  يف  انئاقدصأ 
مامأ انتروصب  مامتھالا  نع  ّفكنو   ، اینابمشلا ضعب  برشنو 

. يئاذح علخأ  نأ  يننكمیس   ، اًعبطو  ، نيرخآلا
. اًحابص ةیناثلا  براقت  ةعاسلا  تناك   ، ضیبألا تیبلا  ىلإ  اندع  نیح 

نولاصلا ىلإ  ةّيدؤملا  ّةیماخرلا  تّایضرألا  قوف  كارابو  ُترس 
لاجرلاو  ، ّقفدتت تابورشملاو   ، اھتورذ يف  ةلفحلا  دجأل  ّيقرشلا 

ناك  . ةّقلأتملا تّايرثلا  تحت  ةقینألا  مھسبالمب  نوصقري  ءاسنلاو 
يف ةریغص  ّةصنم  ىلع  زاجلا  نوفزعي  هتقرفو  سیلاسرام  نوتنيو 
نم ًابيرقت : يتایح  لحارم  ّلك  نم  يل  ءاقدصأ  ُتدھاش   . ةعاقلا رخآ 

نوسنبور يَتلئاع  دارفأ  نم  ریثكلاو   ، وغاكیشو  ، درافراھو  ، نوتسنِرب
نأو  ، مھعم كحضأ  نأ  تدرأ  نيذلا  صاخشألا  مھ  ءالؤھ   . زدلیشو

«. ؟ انھ ىلإ  انلصو  فیك   » لوقأ

٣٤٤ www.jadidpdf.com



يف انیلع  ّنأ  يف  ّركفأ  تنك  كلذك   . ّينم لان  دق  ناك  قاھرإلا  ّنكل 
عامتجالا ىلإ  باھذلا   ، طقف ةلیلق  تاعاس  دعب  يأ   ، يلاتلا حابصلا 

دارفأ نم  نیتئمب  بیحرتلل  انفوقو  كلذ  يلي   ، ةالصلل ّينطولا 
، يراكفأ أرقو  كاراب  ّيلإ  رظن   . ضیبألا تیبلا  ةرايزل  نوتأي  بعشلا 

«. سأب ال  : » هتبجأ ءاقبلا .» ىلإ  ّةرطضم  تسل  : » يل لاقف 
، نیّعربتملا دحأ  انھف   ، يتثداحمل نوقوتي  يوحن  نولفتحملا  هّجتإ 
! لیشیم : » ينيداني مھضعب  ناك   . ىربك ةنيدم  ةدمع  انھو 
. ءاكبلاب أدبأس  يّننأب  ترعش   ، قاھرإلا ةّدش  نمف   ، انأ اّمأ  لیشیم »!

تثبل يّننكل   ، نّيوعدملاب طلتخاو  ةعاقلا  ةبتع  كاراب  زاتجا 
مل  . رارفلاب تذلو  ّيبقع  ىلع  ترد  ّمث   ، ةظحلل يناكم  يف  ةدّمجتم 
وأ  ، ىلوأ ةّدیسب  قیلي  اًراذتعا  مّدقأل  يفكي  ام  ةقاطلا  نم  يل  قبي 

ءارمحلا ةداجسلا  ىلع  ةدعتبم  ترس   . يئاقدصأل ّحولأل  ّىتح 
ّيأب الو   ، ينوعبت نيذلا  ةيامحلا  زاھج  دارفأب  يلابأ  ال   ، ةكیمسلا
ّمث  ، انحانج ىلإ  هتّیلقتساف  دعصملا  تدجو  ّىتح   ، رخآ ءيش 
كانھو  ، ةفولأم ریغ  ةفرغ  تلخدو  فولأم  ریغ  قاور  ربع  ترس 

. بيرغلا ديدجلا  انريرس  يف  تدقرو  يناتسفو  يئاذح  تعلخ 
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اّھنأ ًانایحأ  بیجأف   ، ضیبألا تیبلا  يف  ةایحلا  نع  سانلا  ينلأسي 
انأ ّالإ  هیف  ءالزن  ال  قدنف  ّهنأ  ریغ   ، مخف قدنف  يف  شیعلاب  ةھیبش 
موي ّلك  هیلإ  ةديدج  راھزأب  ىتؤيو   ، ةرضنلا راھزألا  هألمت   . يتلئاعو
هناردج ّنأ  امك   . ةبھرلاو مدِقلاب  ضیبألا  تیبلا  ىنبم  يحوي   . ًابيرقت
ىشالتي توصلا  ّنأ  ةجردل  اًّدج  ةبلص  تّایضرألا  حاولأو  اًّدج  ةكیمس 

مواقم جاجزب  ةّدوزم  ةعفترملاو  ةریبكلا  هذفاون   . ةعرسب هیف 
ناكملا ىلع  يفضي  ام  وھو   ، ّةینمأ بابسأل  اًمئاد  ةلفقمو  صاصرلل 

هیفو  ، ةقئاف ةیمھأ  ضیبألا  تیبلا  يف  ةفاظنلا  ىلوت   . ربكأ اًءودھ 
اًضيأو  ، روھزلا يقّسنمو  مدخلاو  ةاھطلاو  باّجحلا  نم  لمع  قيرف 
بدأب نوكرحتي  مّھلكو   ، نّیيركمسلاو نیناّھدلاو  نّییئابرھكلا  نم 
نورظتني ًالثم  مھف   . انجاعزإ مدعل  مھدھج  ىراصق  نیلذاب   ، ءودھو

ةرھز عضو  وأ  فشانملا  رییغتل  لوخدلا  لبق  فرغلا  نم  انجورخ 
. ريرسلا بناجب  ریغص  ءانإ  يف  ةديدج  اینيدراغ 

تارجحو ضیحارملا  ّىتح   . ةریبك ضیبألا  تیبلا  فرغ  ّلك 
كارابو ُتبّجعت   . هتفرع ام  ّلك  نع  فلتخي  سایقب  ةینبم  سبالملا 
ةفرغ لك  ىلع  يفضن  يكل  اھرایتخا  انیلع  ناك  يتلا  ثاثألا  ةیّمكل 
جودزملا ريرسلا  ىلإ  ةفاضإ   ، يوتحت ًالثم  انتفرغف   . ًاّیلئاع اًعباط 

ةأفدم  ، نوللا ّةیحمقلا  ّةیشامقلا  ّةلظلاو  ةعبرألا  ةدمعألا  يذ  ریبكلا 
. نيدّجنم نّییسركو  ةوھقلل  ةلواطو  ةكيرأ  نم  اًّفلؤم  سولجلل  ًاناكمو 

هضاحرم ّيلئاعلا  ّرقملا  يف  نیمیقملا  ةسمخلا  نحن  ّانم  ّلكل  ناك 
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يتنازخ بناجبو   . ىرخأ ضیحارم  ةرشع  كلذ  ىلإ  فاضُت   ، ّصاخلا
ينتداق يتلا  اھسفن  ةفرغلا  يھو   ، سبالملا ليدبتل  ةعساو  ةفرغ 
ةفرغلا هذھ  تحبصأ   ، تقولا عم   . دورولا ةقيدح  ىرأل  شوب  ارول  اھیلإ 

وأ لمعلا  وأ  ةءارقلل  ءودھب  سولجلا  يننكمي  ثیح   ، ّصاخلا يبتكم 
، اًفیفخ ًالاورسو  تریش  يت  يدترأ  انأو   ، نويزفلتلا ةدھاشم 

. عیمجلا راظنأ  نع  داعتبالا  ةمعنب  عتمتسأ 
حانجلاف  . وحنلا اذھ  ىلع  شیعن  نأب  نیظوظحم  ّانك  مك  تفرع 

ثیح ةّقشلا  نم  ربكأ  هدحو  ّيلئاعلا  ّرقملا  يف  نیجوزلل  ّصصخملا 
باب جراخ  تناك   . يتلوفط ءانثأ  دیلكوي  ّةداج  يف  يتلئاعو  تشع 
ّةيزنورب ةتوحنم  انماعط  ةفرغ  يفو   ، هینومل ةحول  يمون  ةفرغ 
يبونجلا بناجلا  يف  تأشن  يتلا  ةلفطلا  كلت   ، اذنأھو  . اغودل

دحأ امھروكيد  مّمص  نیتفرغ  يف  نامانت  نیتنبا  ّيبرأ   ، وغاكیشل
ٍهاط نم  امھل  ولحي  يذلا  روطفلا  بلط  امھعسوبو   ، نیمّمصملا رابك 

. ّصاخ
تلواح  . راودلاب ينبیصتو   ، ًانایحأ يندوارت  راكفألا  كلت  تناك 

. يتقيرط ىلع  ضیبألا  تیبلا  يف  لوكوتوربلا  ةمارص  نم  فیفختلا 
امك  ، حابص ّلك  امھريرس  ناّبترتس  ّيتنبا  ّنأ  مدخلا  قيرفل  تحضوأ 

اشاسو ایلامل  يتامیلعت  تیطعأ  كلذك   . وغاكیش يف  نالعفت  اتناك 
الو  ، ّةقرلاو بدألا  ىلع  اظفاحتو   ، امھتاّفرصت نم  اًئیش  اّریغت  ال  نأب 

. هیلع امھسفنب  لوصحلا  ناعیطتست  ام  وأ  ًاّيرورض  سیل  ام  ابلطت 
تّایلكشلا نم  اّررحتت  نأ  يل  ةبسنلاب  اًّمھم  ناك   ، ىرخأ ةھج  نم 

، معن : » امھل لوقأ  تنكف   . ضیبألا تیبلا  يف  ةماقإلا  اھیضتقت  يتلا 
يف ثحبلا  امكنكمي   ، معن  » ،« قاورلا يف  تاركلا  يمر  امكنكمي 
انوكت ّالأ  ىلع  تصرح  امك  امكل .» ةفیفخ  تابجو  نع  خبطملا 
اًحرف يبلق  ألتما  دقو   . جراخلا يف  بّعلل  نذإلا  بلط  ىلإ  نیّترطضم 
جراخلا يف  ةذفانلا  ربع  امھتدھاش  نیح   ، ةجلثملا مّايألا  دحأ  يف 

نامدختست امھو  ّةیبونجلا  ةقيدحلا  تاردحنم  ىلع  ناقلحزتت 
. خبطملا وّفظوم  اھّايإ  امھاطعأ  ّةیكیتسالب  يناوص 

، كاراب ةایح  يف  ًاّيوناث  اًرود  ّيدؤن  انك  نیتاتفلاو  يّننأ  ةقیقحلا 
ناك ّهنكل   . اھب ّعتمتي  يتلا  ةفلتخملا  فرتلا  لاكشأ  نم  دیفتسن 
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ىظحن ّانكو   ، انتداعسب ةطبترم  هتداعس  ّنأ  ّدرجمل  اًّمھم  اًرود  اًضيأ 
ّرثؤیس كلذف   ، رطخلل انّضرعت  ام  اذإ  ّهنأ  وھو   ، دحاو ببسل  ةيامحلاب 
تیبلا ّنأ  تّملعت   . ةّمألا ةدایقو  حوضوب  ریكفتلا  ىلع  هتردق  يف 

، سیئرلا صخشل  ةیھافرلا  ریفوت  وھو   ، حضاو فدھل  لمعي  ضیبألا 
ًاطاحم نآلا  كاراب  تاب   . ةّمات ةیلاعفب  هتطلس  ةسرامم  هل  حیتي  امب 
ًانایحأ رمألا  ادب   . ةردان ةرھوج  ّهنأكو  هتلماعم  مھتفیظو  صاخشأب 
طقف روحمتت  ةیلزنملا  ةایحلا  تناك  نیح   ، ةرباغ ةبقح  ىلإ  ةدوعلاك 
ناك  . ّيتنبال تدرأ  امل  اًمامت  اًضقانم  كلذ  ناكو   ، لجرلا تاجاح  لوح 
مل ّهنأ  عم   ، دئازلا مامتھالا  اذھ  ببسب  جاعزنالاب  رعشي  اًضيأ  كاراب 

. ریثكلا هیف  ّریغي  نأ  عیطتسي  نكي 
، اھیلع نوبیجيو  هلئاسر  نوأرقي  اًّفظوم  نیسمخ  وحن  هيدل  تاب 
دارأ امثیح  هلقنل  دادعتسالا  ةبھأ  ىلع  زنيراملا  نم  نورّایطو 
هیقبت ةمخض  ريراقت  نوّدعي  صاخشأ  ّةتس  نم  قيرفو   ، باھذلا

. ةسوردم تارارق  ذاّختا  ىلع  هدعاستو  عاضوألا  لك  ىلع  اًعّلطم 
نم ددعو   ، هتيذغتب نوّمتھي  ةاھطلا  نم  قيرف  هيدل  ناك  امك 
ىلإ هابتنالا  نوتفلي  نّیيداع ال  صاخشأك  نوبھذي  ةلاقبلا  يّقوستم 
ّيباھرإ لمع  ّيأ  نم  انتيامحل  كلذو   ، نؤملا ءارشل  رجاتملا  فلتخم 

. انماعط فدھتسي 
ّيأ وأ  وھطلا  وأ  ّقوستلا  يف  طق  ةّذل  كاراب  دجي  مل   ، هتفرع ذنم 

قودنصب نوظفتحي  نّمم  سیل  وھو   . ّةیلزنملا ةنایصلا  عاونأ  نم  عون 
. تاتابنلاو راھزألا  بيذشت  وأ  ماعطلا  دادعإب  نوعتمتسي  وأ   ، ةّدعلل

ةیلزنملا مومھلاو  تابجاولا  ّلك  نم  ّصلختلل  ةصرفلا  هذھ  يف  ىأرف 
هنھذ حيري  نأ  ىلع  هدعاسي  كلذ  ّنأل  ّهلقأ   ، ةریبك ةداعس  ردصم 

. ةلیلقلاب نكت  مل  يھو   ، ربكأ مومھ  يف  ّةيرحب  ریكفتلاو 
مھّماھم نم   ، نّیيركسع باّجح  ةثالث  هيدل  تاب  ّهنأ  فيرطلا 

، ةعّملم هتيذحأ  ءاقب  ىلع  صرحلاو   ، هسبالم ةنازخب  مامتھالا 
تناك  . ّةيوطمو اًمئاد  ةلوسغم  ّةیضايرلا  هسبالمو   ، ّةيوكم هناصمقو 
«. ةرفحلا  » يف ةایحلا  نع  اًّدج  ةفلتخم  ضیبألا  تیبلا  يف  ةایحلا 
نینیعب مّايألا  دحأ  يف  كاراب  يل  لاق  ؟»،  نآلا قینأ  انأ  مك  تيأرأ  »

ىلإ ترظن  لھ   » ، روطفلا لوانتل  سلجن  نحنو  اًحرف  ناّعشت 
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«. ؟ يتنازخ
«. اًدبأ كلذ  يف  كل  لضف  الو   » ، ةمستبم هتبجأ   ،« معن »

Lilly نوناق كاراب  ّعقو   ، ةسائرلا هیلوتل  لوألا  رھشلا  يف 
نم لاّمعلا  ةيامح  ىلع  دعاسي  يذلا   ، ةلداعلا روجألل   Ledbetter
ّدح عضوب  رمأو   . رمعلا وأ  قرعلا  وأ  سنجلا  ببسب  روجألا  يف  زییمتلا 
ىلإ ّدؤي  ِ مل   ) اًدھج لذبو   ، تاقیقحتلا يف  بيذعتلا  مادختسال 
ديدحت داعأ  ّهنأ  امك   . ماع لالخ  يف  وماناتناوغ  لقتعم  لافقإل  ةجیتن )
ءاضعأب ضیبألا  تیبلا  يّفظوم  ةقالع  ّمظنت  يتلا  ّةیقالخألا  دعاوقلا 
زیفحتل ّمھم  نوناق  رارقإ  يف  حجن  ّهنأ  ّمھألاو   ، ةفلتخملا تایبوللا 
ّتوصي مل  ّيروھمج  بئان  ّيأ  ّنأ  مغرب   ، سرغنوكلا يف  داصتقالا 

، ّيعیبط لكشب  ریست  رومألا  تأدب   ، ّيلإ ةبسنلاب   . نوناقلا كلذل 
. ةقیقح حبصي  هب  دعو  يذلا  رییغتلا  وھ  اھو 

. ءاشعلا دعوم  يف  لزنملا  ىلإ  دوعي  تاب   ، كلذ ىلع  ةوالع 
ةجیتن ءاج  ّراسلاو  ریثملا  رییغتلا  اذھ  ّنإف   ، نیتاتفللو ّيلإ  ةبسنلاب 

ّانك امدعب   ، ةدّحتملا تايالولا  سیئر  عم  ضیبألا  تیبلا  يف  انتماقإل 
دعبي خویش  سلجم  يف  اًمئاد  دوجوم  بأ  عم  وغاكیش  يف  شیعن 
لوط دعب   . ىلعأ بصنم  غولبل  اًمئاد  تالمحلا  ضوخيو   ، ّانع اًریثك 
رثكأ هتایح  تتاب  يذلا   ،« اباب  » عم نوكن  نأ  انعسوب  تاب   ، راظتنا
ّهنكلو  ، ىصحت ال  تاعاسل  لمعي  هتداعكو  ّلظ  ّهنأ  حیحص   . اًماظتنا
انیلإ يتأیل  دعصملا  ّلقتسي  تاب  فصنلاو  ةسداسلا  مامت  يف 
ىلإ ةدوعلا  ىلإ  ًابلاغ  ّرطضا  ولو  ىتح   ، انعم ءاشعلا  لوانتيو 
تاب ّهنأ  مغر  ىلع   ، ًانایحأ انیلإ  ّمضنت  يّمأ  تناك   . ّيوضیبلا بتكملا 
لبق انیلع  ّةیحتلا  ءاقلإل  اًحابص  لزنت  تناك   . ّصاخلا اھنیتور  اھل 
يف لّضفت  تناك  اّھنكلو   ، ةسردملا ىلإ  اشاسو  ایلام  ةقفارم 

اھتفرغل ةيذاحملا  ّةیجاجزلا  ةفرغلا  يف  اھءاشع  لوانتت  نأ  ءاسملا 
نیح ّىتحو  . !Jeopardy جمانرب دھاشت  يھو   ، ىلعألا قباطلا  يف 
ىلإ ةجاحب  مّكلك  : » ةلئاق انفرصت  تناك   ، ءاقبلا اھنم  بلطن  ّانك 

«. ّصاخلا مكتقو 
، ضیبألا تیبلا  يف  انتماقإ  نم  ىلوألا  ةلیلقلا  رھشألا  لالخ  يف 
نمف  . ءيش ّلك  يف  صرحلا  ىّخوتأ  نأ  ىلإ  ةجاحلاب  ترعش 
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نوكي دق  ناكملا  كلذ  يف  شیعلا  ّنأ  اھتّملعت  يتلا  ىلوألا  سوردلا 
لدب عفدن  نأ  نود  نم  كانھ  میقن  ّانك  اّننأ  حیحص   . ًاّیبسن اًفلكم 
اّننأ ّالإ   ، نیّفظوملا روجأ  وأ   ، فتاھلاو ءاملاو  ءابرھكلا  تاقفن  وأ   ، راجيإ
اّھنأ ادب  يتلا   ، ىرخألا انتاقفن  ّلك  ّصاخلا  انباسح  نم  عفدن  ّانك 
قیلت تامدخ  ّةیعونب  ىظحن  ّانك  اّننأو  اًصوصخ   ، ةعرسب مكارتت 

ام ّلكب  رھش  ّلك  انلصت  ةّلصفم  ةروتاف  تناك   . قدانفلا مخفأب 
عفدن ّانك  امك   . ضیحارملا قرو  ّىتحو  تالوكأملا  نم  اًءدب  هيرتشن 
دوجوبو  . ماعطلا انكراشي  وأ   ، لیللا ءاضقل  يتأي  فیض  ّلك  ةماقإ  ةقفن 
ءاضرإ يف  ةبغرلا  ديدشو   ، ّةیملاع ةدوج  ریياعمب  ّعتمتي  ةاھط  قيرف 
حّملي كاراب  ناك  نیحو   . هميدقت ّمتي  ام  ةبقارم  ّيلع  ناك   ، سیئرلا

يشوسلا وأ   ، هروطفل اھیف  بغري  ةیئاوتسا  ةھكاف  عون  ىلإ  ةفدص 
ماعطلا ةحئال  يف  هجرديو  كلذ  لّجسي  خبطملا  قيرف  ناك   ، هئاشعل
ضعب ّنأ  اًقحال  ةروتافلا  يف  ّققدن  نیح  ّالإ  ملعن  نكن  ملو   . ّةيرودلا

. ةعفترم ةفلكتب  ةرئاطلاب  جراخلا  نم  مدقَتسُت  تناك  ةمعطألا  هذھ 
ىلع ىلوألا  ةلیلقلا  رھشألا  يف  ّبصنا  يمامتھا  مظعم  ّنكل 

امھرعاشم نع  امھلأسأو   ، امھجازم بقارأ  تنك   . اشاسو ایلام 
تّفرعت اّھنأ  يل  امھادحإ  تركذ  اّملكو   . نيرخآلا دالوألاب  امھتاقالعو 
كاذنیح تكردأ   . ةریبكلا يتحرف  نامتك  لواحأ  تنك   ، ديدج قيدصب 

، ضیبألا تیبلا  يف  بّعلل  دیعاوم  بیترتل  ةرشابم  ةلیسو  نم  ام  ّهنأ 
نع ثحبن  اًئیشف  اًئیش  ّانك  اّننكل   ، هجراخ ىلإ  ّيتنبال  ريواشم  وأ 

. كلذ قیقحتل  ةقيرط 
تیبلا يف  ّيصخش  يریبكالب  زاھج  مادختساب  يل  حمُس 
ةرشع وحن  ىلع  هتطساوب  يتالاّصتا  رصتقت  نأب  تحِصُنو   ، ضیبألا

نم يننومعديو  يننّوبحي  نيذلا  صاخشألا  يأ   ، يئاقدصأ برقأ  نم 
، اسیلیم ربع  ّمتت  يتالاّصتا  مظعم  تناك   . ّةیصخش ةياغ  ّيأ  نود 

يتایح بناوج  فرعتو   ، ّيّفظوم قيرف  سیئر  ةدِعاسم  تتاب  يتلا 
يئابسنأ ّلك  ماقرأب  اسیلیم  تظفتحا   . رخآ صخش  ّيأ  نم  لضفأ 

ناونعو اھفتاھ  مقر  نيرخآلا  يطعن  ّانكو   . ةعماجلا نم  يئاقدصأو 
تابلطلا ّلك  ليوحت  ّمتيو   ، يديربو يفتاھ  ال   ، ّينورتكلإلا اھديرب 
انفراعم نم  ریبك  ددع  روھظ  كلذ  بابسأ  نم   . اھیلإ تالاّصتالاو 
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كاراب عیطتسي  لھ  مھتابلط : لیسو  نيدیعبلا  ءابسنألاو  ىمادقلا 
يقلأ نأ  يننكمي  لھ  ؟  مھدحأ ّجرخت  لفح  يف  ًاباطخ  يقلي  نأ 

هذھ ىلإ  يتأن  نأ  اننكمي  لھ  ؟  حبرلا يغتبت  ال  ّةیعمج  يف  ًاباطخ 
تابلطلا مظعم  ناك  ؟  تاّعربتلا عمجل  ةلمحلا  كلت  ىلإ  وأ   ، ةلفحلا

نم ّنكمتأ  نأ  نم  رثكأ  تناك  اّھنكل   ، ةنسح ّةین  نم  قثبني 
. ةدحاو ةعفد  اھباعیتسا 

ّيلع ناك  ام  ًابلاغف   ، ةیمویلا انیتنبا  ةایحب  ّقلعتي  ام  يف  امأ 
رومألاب مامتھالل  يلمع  قيرف  دارفأ  نیب  نّابشلا  ىلع  دامتعالا 
ةسردملا ةذتاسأ  ةلباقم  يف  اورّخأتي  مل  مھو   ، ّةیتسجوللا

اوجلاعو  ، ةّمھملا ةیسردملا  تابسانملا  خيراوت  اولّجسف   ، اھيريدمو
لوح ةذتاسألا  ةلئسأ  ىلع  اوباجأو   ، مالعإلا لئاسو  تابلط 

ةّقلعتملاو ّفصلا  يف  اھنع  ثيدحلا  نكمي  يتلا  عیضاوملا 
يف ةكراشملاب  ياتنبا  تأدب  نیحو   . ّةیمویلا رابخألاب  وأ  ةسایسلاب 

ّةیصخشلا يتدِعاسم  تتاب   ، ةسردملا جراخ  ّةیعامتجا  تاءاقل 
، نيرخآلا لافطألا  لھأ  فتاوھ  ماقرأ  تعمجف   ، تالاصتالا روحم 
، وغاكیش يف  يتداعكو   . مھتداعإو قافرلا  راضحإ  تالحر  تّمظنو 

مھتادلاو ةوعدو   ، ددجلا ّيتنبا  ءاقدصأ  يوذب  ّفرعتلا  ىلع  تصرح 
. ّةیسردملا تابسانملا  يف  تايرخألل  يسفن  ميدقتو   ، ءادغلا ىلإ 
ّنأ كردأو   . ًابيرغ نوكي  دق  ّيعامتجالا  طالتخالا  اذھ  ّنأب  فرتعأ 
ّىتح ةدحاو  ةقیقد  نم  رثكأ  ىلإ  ةجاحب  اونوكي  مل  ددجلا  يفراعم 
لالخ نم  كاراب  نع  وأ  ّينع  اھوّنوك  يتلا  راكفألا  ّلك  نع  اّولختي 
يّننأ ىلع  ةطاسبب  ّيلإ  نورظنيو   ، رابخألا تارشن  وأ  تانويزفلتلا 

. اشاس وأ  ایلام  ةدلاو 
اشاس عیطتست  نأ  لبقو  ّهنأ  صاخشألل  حرشن  نأ  ًابيرغ  ناك 
قيرف دارفأ  ىلع   ، ةریغصلا ایلوج  دلوم  دیع  ةلفح  ىلإ  باھذلا 
ناك كلذك   . ّينمأ حسم  ّةیلمعب  مایقلاو  ةاتفلا  لزنم  ةرايز  ةيامحلا 
ّيأ وأ  ّمأ  وأ  بأ  ّلكب  ّصاخلا  ّيعامتجالا  نامضلا  مقر  بلطن  نأ  ًابيرغ 
نكلو ًابيرغ  ناك  كلذ  ّلك   . بّعلل انلزنم  ىلإ  ًالفط  لصویس  صخش 
هزواجت ّيلع  يذلا  ریغصلا  بيرغلا  زجاحلا  ينِوھتسي  مل   . ًاّيرورض
سیل رمألا  ّنأ  ةفرعمل  تحترا  يّننكل   ، ديدج صخشب  تّفرعت  اّملك 
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ىلإ ناعفدنت  اتناك  نیتللا   ، ایلام وأ  اشاس  ىلإ  ةبسنلاب  اًدبأ  كلذك 
ةفرغ ىلإ  مھلاصيإ  ّمتي  نیح  امھئاقدصأب  بیحرتلل  جراخلا 
ىلإ نودوعيو  مھيديأب  ناكسمتف   ، ّةیسامولبدلا تالابقتسالا 
ّالإ ةرھشلاب  نولابي  اونوكي  مل  لافطألا  ّنأ  ّنیبت   . نیكحاض لخادلا 

. اّولستي نأ  طقف  نوديري  اھدعبو   ، ةلیلق قئاقدل 
طیطختلل يلمع  قيرف  عم  قیسنتلا  ّيلع  ّنأ  ةعرسب  تّملعت 

تناك اھبرقأ   ، ّةيدیلقتلا ءاشعلا  تاوعدو  تالفحلا  نم  ةلسلسل 
/ طابش يف  ماقُت  ّةیمسر  ةلفح  يھو   ،Governor’s Ball ةلفح
Easter Egg Roll كلذكو  . ّةیقرشلا ةفرغلا  يف  ماع  ّلك  نم  رياربف 

ماعلا يف  هؤایحإ  أدب  قلطلا  ءاوھلا  يف  يونس  ّيلئاع  لافتحا  وھو 
لصف يف  ءادغلا  تاوعد  اًضيأ  كانھو   . صاخشألا فالآ  هیف  كراشيو   1878
بّاونلا يَسلجم  ءاضعأ  تاجوز  فرش  ىلع  اھرضحأ  يتلا  عیبرلا 
ةناصرب مستبت  شوب  ارول  اھلالخ  ُتيأر  يتلا  ةوعدلا  كلتك   ، خویشلاو

. تّاوعدملا نم  ٍّلك  عم  اھل  طقتلُت  ّةیمسرلا  روصلا  تناك  امیف 
نع ينیھلت  ّةیعامتجالا  تابسانملا  كلت  ّنأب  ًانایحأ  ُترعش 
يف ّركفأ  تأدب  يّننكل   ، اھب مایقلا  وجرأ  تنك  يتلاو  ّمھألا  لامعألا 
ثيدحت يف  ّلقألا  ىلع  وأ  تابسانملا  كلت  ىلإ  اھفیضأ  دق  رومأ 
ةایحلا لعج  انعسوب  ّنأ  تيأر   . ًالیلق ولو  دیلاقتلا  زجاح  رسكل  اھضعب 
هدیلاقتو هخيرات  نع  ّىلختن  نأ  نود  نم  ةریثم  ضیبألا  تیبلا  يف 

، اًئیشف اًئیش  هاجتالا  اذھ  يف  تاوطخب  موقن  كارابو  ُتحر   . ةقيرعلا
يتلا ّةینفلا  لامعألاو  ّةيديرجتلا  تاحوللا  نم  اًديزم  ًالثم  انّقلعف 

ةرصاعملا ثاثألا  عطق  انجزمو   ، نّییكریمأ ةقرافأ  نینّانف  عیقوت  لمحت 
نوتسنول ًاّیفصن  ًالاثمت  كاراب  لازأ   ، ّيوضیبلا بتكملا  يفو   . ةميدقلاب

مدخل انحتأ  امك   . روینوج غنیك  رثول  نترامل  رخآ  هناكم  عضیل  لشرشت 
لمعلا ةّيرح  ودیسكوتلا  ءادتراب  نیمزلم  اوناك  نيذلا  ضیبألا  تیبلا 

، ةّماع تابسانم  اھیف  ماقُت  ال  يتلا  مّايألا  يف  ّةيداع  سبالمب 
. ولوب صیمقو  يكاكلا  لاورسلا  انرتخاف 

تیبلا ىلع  يطارقميد  عباط  ءافضإ  ديرن  اننأ   ، انأو كاراب   ، كردن ّانك 
ددع روضح  تدرأ   . اًحاتفنا رثكأو  ّةيوبخنلاب  ءاحيإ  ّلقأ  هلعجو   ، ضیبألا
طقف ال   ، اھیلإ وعدن  يتلا  تابسانملا  ىلإ  نّیيداعلا  سانلا  نم  ربكأ 
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نم ربكأ  ددع  روضح  تدرأ   . ّةیمسرلا سبالملا  اوداتعا  نيذلا  كئلوأ 
حبصت ول  ُتددو   . لضفأ ءيش  ّلك  نولعجي  لافطألا  ّنأل   ، لافطألا

، صاخشألا نم  ربكأ  ددع  مامأ  ةحوتفم   Easter Egg Roll ةبسانم
ءانبأ هب  ّعتمتي  امب  اوّعتمتیل   ، دونجلا تالئاعو  سرادملا  بّالطك 
تمد ام  ُتّركفو :  . مھدافحأو تّایصخشلا  رابكو  سرغنوكلا  ءاضعأ 

، خویشلاو بّاونلا  يَسلجم  ءاضعأ  تاجوز  عم  ءادغلا  ماعط  لوانتأس 
عورشم قیقحتل  يعم  لمعلا  ىلإ  ّنھتوعد  اًضيأ  يننكمي  الأ 

؟ ّةیعامتجالا ةمدخلل 
سبالمب ةنيزلا  نم  ةعطق  نوكأ  نأ  درأ  مل   . ينّمھي ام  فرعأ  تنك 

قّقحأ نأ  لب   ، ةیمسرلا تابسانملاو  تالفحلا  ىلإ  يتأت  ةقینأ 
ّيقیقحلا يدوھجم  ّسركأ  نأ  تّررقو   . ًاليوط مودتو  ةیقیقح  اًفادھأ 

. ناتسب عرزل  ّلوألا 
دوھجو ساك  ماس  لضفب  نكلو   . ّطق يتایح  يف  ّةیناتسب  نكأ  مل 

يف ةلوارفلا  ّنأ  تّملعت   ، لزنملا يف  انماعط  ّةیعون  نیسحتل  انتلئاع 
ىلع يوتحي  قماغلا  ّسخلا  ّنأو   ، ىھشألا يھ  وینوي  / ناريزح
يف بنركلا  قئاقر  دادعإ  بعصلا  نم  نكي  مل  ّهنأو   ، رثكأ تايّذغم 

ناتارغو  ، ّةیعیبرلا ءّالزابلا  ةطلس  نالكأت  ّيتنبا  تيأر   . نرفلا
، هردصم ناك  ماعطلا  نع  هفرعن  ام  مظعم  ّنأ  تكردأو   ، طیّبنقلاب
، ةدّمجملا وأ   ، ةّبلعملا ةمعطألا  تاكرش  تاياعد   ، بيرق تقو  ّىتح 

تاكراملل ةینويزفلت  تانالعإ  لكش  ىلع  ءاوس  تناكأ   ، ةَجلاعملا وأ 
نیقھرملا يلاھألا  رظن  تفلل  ةمّمصم  ّةیكذ  تافالغ  وأ   ، ةریھشلا

ءارشل ةمعطألا  رجاتم  ةحنجأ  نیب  لجع  ىلع  نوریسي  نيذلا 
ماعطلل ةياعد  مّدق  دحأ  الف   . لمعلا نم  ليوط  موي  دعب  مھتایجاح 

وأ  ، جزاطلا رزجلل  ةذيذللا  ةشمرقلاب  ّىنغت  الو   ، ّيحصلاو جزاطلا 
. اًثيدح ةفوطقملا  مطامطلا  تّابحل  ىھاضت  يتلا ال  ةوالحلاب 

، ضیبألا تیبلا  يف  ناتسب  عرزب  ناك  ةلكشملا  كلت  ىلع  ّيدر 
كاراب ةرادإ  تّزكر   . ربكأ عورشمل  ةيادب  كلذ  نوكي  نأ  لمأ  ىلع 
عیمجل ةفلكتلا  ةظھابلا  ریغ  ةیحصلا  ةيانعلا  ریفوت  ىلع  اھدوھج 
ةلاسرب ثعبأل  ةلیسو  ناتسبلا  ناك   ، يبناج نمو   . نینطاوملا
يندعاسي دق  ًایّلوأ  اًرابتخا  كلذ  تربتعا   . يحصلا شیعلاب  قلعتت 
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خّسرأل  » ةقيرطو  ، ىلوأ ةّدیسك  هقیقحت  يعسوب  ام  كاردإ  ىلع 
ناك  . اذھ ديدجلا  يلمع  يف  ریبعتلل  ّيفرحلا  ىنعملاب  يروذج »

، قلطلا ءاوھلا  يف  يسردم  ّفص  ةباثمب  ّيلإ  ةبسنلاب  ناتسبلا 
، رمألا رھاظ  يف   . ماعطلا عرزُي  فیك  اوّملعتیل  هترايزب  لافطألا  موقي 
، ىذألا ّببسي  الو  ّيسایس  ریغو  ًاطیسب  اًعورشم  ناتسبلا  ادب 

حانجلا يف  كاراب  يراشتسم  ىضرأ   ، اًشفر لمحت  ةّدیس  هب  موقت 
،« ّماعلا يأرلا  مامأ  ةروصلا   » اھوعد ام  نأشب  اًمئاد  نیقلقلا  ّيبرغلا 

. ءيش ّلكل  روھمجلا  ةيؤر  يأ 
اّمم ةدافتسالل  ُتّططخ  دقف   . ىرخأ داعبأ  هل  تناك  عورشملا  ّنكل 

اًصوصخو  ، ةيذغتلا لوح  ّينطو  راوح  قالطإل  ناتسبلا  يف  هب  انمق 
تاشاقن ىلإ  ّيدؤي  نأ  لمأ  ىلع   ، يلاھألا نیبو  سرادملا  يف 

، اھتافالغ ىلع  بتكُي  امو   ، اھجاتنإ ةیفیكو  ةمعطألا  لوح 
عیضاوملا هذھ  ةراثإ  تناك   . ةّماعلا ةّحصلا  يف  اھریثأتو   ، اھقيوستو
ةقالمعلا تاكرشلل  ّينمض  ّدحت  ةباثمب  ضیبألا  تیبلا  لخاد  نم 
ةسرامم يف  اھبولسألو  تابورشملاو  ةمعطألا  َيلاجم  يف 

. دوقع ذنم  اھلامعأ 
نیحو  ، يّننكل  . رومألا ریستس  فیك  فرعأ  نكأ  مل  يّننأ  ةقیقحلا 

نأ  ، ضیبألا تیبلا  يّفظوم  قيرف  ىلإ  ّمضنا  يذلا   ، ماس نم  تبلط 
. كلذل ةّدعتسم  يّننأ  ُتملع   ، ةقيدحلا ةماقإل  تاوطخلا  ذاّختاب  أدبي 
، ىلوألا رھشألا  يف  هب  ترعش  يذلا  لؤافتلا  يف  ّرثأ  دحاو  رمأ 

ةفاسم ىلع   ، نطنشاو يف  شیعن  انحبصأ  دقف   . ةسایسلا وھو 
نییطارقميدلا نیب  عشبلا  ّيسایسلا  بذاجتلا  نم  ةبيرق 

راتخا نیح  ّىتح   ، هّبنجتأ نأ  تاونسل  تلواح  يذلاو   ، نیيروھمجلاو
هذھ تتاب  دقف  اًسیئر  حبصأ  دقو  نآلا  اّمأ   . هنم اًءزج  نوكي  نأ  كاراب 

، بیصنتلا لافتحا  نم  عیباسأ  لبق   . ّيمویلا هلمع  يف  ّرثؤت  ىوقلا 
لمآ : » ةأرج ّلكب  وابمیل  شار  ظفاحملا  ّةیعاذإلا  جماربلا  مّدقم  نلعأ 
يف نّیيروھمجلا  ءاضعألا  بأد  ىسأب  تعبات  امابوأ .» لشفي  نأ 
كاراب هب  موقي  دھج  ّلك  ةبراحمو   ، كلذ قیقحت  ىلع  سرغنوكلا 
يتلا ریبادتلا  معدل  مھضفرو   ، ّةيداصتقالا ةمزألا  ةّدح  نم  فیفختلل 
دقو  . فئاظولا نیيالم  قلخ  وأ  ذاقنإو  بئارضلا  ضفخ  ىلإ  ّيدؤت 
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كاراب ّملست  موي   ، ناك ّيكریمألا  داصتقالا  ّنأ  تارّشؤملا  ضعب  تركذ 
ةيادب عم  دالبلا  هتدھش  ام  قوفت ) وأ   ) يزاوت ةعرسب  روھدتي   ، هبصنم
رسخ دقف   . يضاملا نرقلا  تاینیثالث  يف  ریبكلا  ّيداصتقالا  رایھنالا 
ناك امیفو   . هدحو رھشلا  كلذ  يف  مھفئاظو  ّيكریمأ  فلأ  وحن 750 

، بازحألا نیب  قفاوت  ىلإ  لصوتلا  ناكمإلاب  ّهنأ  كاراب  ةلمح  راعش 
ناك  ، نوفلتخم مھ  اّمم  رثكأ  نوقّفتم  مھتقیقح  يف  نّییكریمألا  ّنأو 
ةلاحب دالبلا  هب  ّرمت  تقو  يف   ، اًدّمعتم اًدھج  لذبي  ّيروھمجلا  بزحلا 

. كاراب راعش  أطخ  تابثإل   ، ّةیقیقح ئراوط 
نیح  ، رياربف / طابش نم  نيرشعلاو  عبارلا  ءاسم  هیف  ُتّركف  ام  اذھ 
باونلا يَسلجمل  ةكرتشم  ةسلج  يف  ًاباطخ  كاراب  ىقلأ 

نأ بیصنتلا  ثيدح  سیئر  ّلك  ىلع  يذلا   ، باطخلا اذھ   . خویشلاو
يذلا داّحتالا » لاح   » باطخ نع  ليدب  باطخ  ةباثمب  ناك   ، هیقلي
هفادھأل ةضيرعلا  طوطخلا  مسرل  ةصرفو   ، ًاّيونس ءاسؤرلا  هیقلي 

لالخ ةزفلتلا  تاونق  ربع  ةرشابم  ّثبُت  ةملك  يف   ، ةیلاتلا ةنسلل 
روضحب  ، بّاونلا سلجم  ةعاق  يف  اھیقليو   ، ةورذلا تاعاس  ىدحإ 
ءاضعأو  ، نّیيركسعلا ةداقلاو   ، ءارزولاو  ، ایلعلا ةمكحملا  ةاضق 

ّربعي ثیح  ضارعتسالل  ةصرف  باطخلا  اذھ  ّلثمي  كلذك   . سرغنوكلا
سیئرلا راكفأ  ىلع  مھتقفاوم  نع  اّمإ  ّةیكیتامارد  ةروصب  نوّعرشملا 
ءاقبلاب اھّايإ  مھتضراعم  نع  وأ   ، ًاليوط قیفصتلاو  ةّدع  تّارم  فوقولاب 

. مھدعاقم يف  نیتماص 
يف ةاتف  نیب  ةعاقلا  ةفرش  ىلع  تسلج   ، ءاسملا كلذ  يف 

، سیئرلا ىلإ  بلقلا  نم  ةلاسر  تبتك  اھرمع  نم  ةرشع  ةعبارلا 
نم ریبك  ردقب  ّىلحتي  ًالجر  ناكو   ، قارعلا يف  اندونج  ىمادق  دحأو 
ىرأ تنك   ، يدعقم نم   . يجوز لوصو  رظتنن  انعیمج  انثكمو   ، ةقابللا

، اندلب ةداقل  ام  اًعون  بيرغ  دھشم  يتحت : ةعاقلا  نم  ربكألا  مسقلا 
ّعونتلا بایغ  ناك   . ءادوس تّازب  نودتري  نيذلا  ضیبلا  لاجرلا  نم  رحب 
ةيدّدعت يذ  ثيدح  دلب  ىلإ  ةبسنلاب  اًجرحم –   ، ةحارصبو اًعقاف – 
فوفص يف  اًحوضو  ّدشأ  ناك  اذھ  ّعونتلا  بایغو   . ّةیفاقث

نیيروھمجلا نم  ةعبس  طقف  سرغنوكلا  يف  ناك  كاذنآ   . نّیيروھمجلا
. طقف ةدحاو  ةأرماو   ، ّيكریمأ ّيقيرفأ  مھنم  دحأ  ال  ضیبلا : ریغ 
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. ًالاجر سرغنوكلا  ءاضعأ  نم  ةئملاب  نونامث  ناك   ، ّماع لكشبو 
وعدي بجاح  ءادن  هالت  ةقرطم  عرقب  دھشملا  أدب   ، ةلیلق قئاقد  دعب 
قئاقد سمخ  نم  رثكأل  نوقّفصي  اوحارو  روضحلا  فقو   . فوقولا ىلإ 
كلت طسو  يفو   . تّارمملا يف  نوعفادتي  نوبختنملا  ةداقلا  ناك  امیف 
ّروصمو ةيامحلا  زاھج  دارفأ  نم  ةقلحب  ًاطاحم   ، كاراب رھظ  ةفصاعلا 
ءطبب هقيرط  ّقشي   ، هجولا قرشم  ناك   . همامأ ىرقھقلا  ریسي  ويدیف 

. هلوح نَم  اًحفاصمو   ، ّةصنملا ىلإ  اًھّجتم  ةعاقلا  يف 
نوریسي نيریثك  نيرخآ  ءاسؤر  نويزفلتلا  ربع  ُتيأر  نأ  يل  قبس 
ينتلعج عمجلا  اذھ  طسو  يجوز  ةيؤر  ّنكل   . باطخلا اذھ  ءاقلإل 

ىلإ هتجاحو   ، هقتاع ىلع  ةاقلملا  ةّمھملا  ةماسج  ةأجف  كردأ 
. ءيش يأ  زاجنإل  سرغنوكلا  ءاضعأ  فصن  نم  رثكأ  ةقفاومب  زوفلا 

ّلك ىلإ  هیف  ّقرطت  اًحضاو  ًاباطخ  كاراب  ىقلأ   ، ةلیللا كلت  يف 
، ةرئادلا بورحلاو   ، داصتقالل ّئیسلا  عضولاب  فرتعاف   ، لیصافتلا
نم ریثكلا  بضغو   ، ّةیباھرإ تامجھ  عوقول  مھادلا  رطخلاو 
اّمنإ  ، فراصملل اھمعدب   ، ةموكحلا ّنأ  اورعش  نيذلا  نّییكریمألا 
ةمزألا نع  ةلوؤسملا  تاھجلا  معدتو  ةلداع  ریغ  ةسایس  سرامت 

، لمأ تاراشإب  ثعب  ّهنكلو   ، ًاّیعقاو نوكي  نأ  ىلع  صرح   . ّةیلاملا
، تامزألا ىلع  ّبلغتلا  ىلع  انتّمأ  ةردقب  نیعمتسملا  اًّركذم 

. بعاصملا نم  ضوھنلاو 
نومزالي نّیيروھمجلا  سرغنوكلا  ءاضعأ  يتفرش  نم  تدھاش 

دانعلا تامالع  مھیلع  تدب  دقو   ، باطخلا ةدم  لاوط  مھدعاقم 
ام اولاني  مل  لافطأك  سوبعلا  اودّمعتو  مھعرذأ  اوفتكف   ، بضغلاو
ءاوس  ، كاراب هلعفي  ام  ّلك  ةمواقمل  نوّدعتسم  مّھنأ  تكردأ   . هنوديري
اذھ ىلإ  انداق  نَم  ّنأ  اوسن  مّھنأكو   . نكي مل  مأ  دلبلا  ریخل  ناكأ 
نأ كارابل  نوديري  مّھنأ  اًصوصخ  ادبو   . ًاّيروھمج اًسیئر  ناك  قزأملا 

ينترواس  ، ةظحللا كلت  يف  مھتيأر  نیح  يّننأ  فرتعأ   . لشفي
. ةطرولا هذھ  نم  جرخَم  دوجو  ةیناكمإ  لوح  كوكشلا 

ةایح يسفنل  اھیف  تّلیخت  ةمھبم  راكفأ  يتلوفط  يف  ينتدوار 
امھدسحأو  ، روغ نیتقیقشلا  لزنم  يف  بّعلل  بھذأ  تنك   . لضفأ

. ًّالقتسم ًالزنم  كلمت  امھتلئاع  ّنأ  ىلعو   ، ناكملا ةباحر  ىلع 
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تنك امك   . لمجأ ةرّایس  يتلئاع  كلتمت  نأ  ّمھملا  نم  ّنأ  تننظو 
وأ  ، ّينم رثكأ  ىمد  وأ  رواسأ  كلتمت  نَم  يتاقيدص  نیب  ّنأ  ظحالأ 
ّمأ اھل  نوكي  نأ  نم  ًالدب   ، ّيراجتلا زكرملا  نم  اھسبالم  يرتشت 

نونراقي ةيادبلا  يف  لافطألا   . لزنملا يف  ةصیخرلا  سبالملا  طیخت 
ءایشألا مجح  اومھفي  نأ  لبق  كلذو   ، مھریغ هكلمي  امب  هنوكلمي  ام 

كلت ّنأ  نوكردي   ، اًقحال ّظحلا  مھفلاح  اذإو   . ةیقیقحلا اھتمیق  وأ 
. اًّدج ةئطاخ  تناك  رومألا  ىلإ  ةرظنلا 

رعشأ تأدب   ، تقولا عمو   . ضیبألا تیبلا  يف  شیعلل  انلقتنا  اّننكل 
ّهنأل لب   ، ةفرتملا ةایحلا  وأ  هتباحر  تدتعا  يّننأل  سیل   ، فولأم ّهنأب 
يف انعضو   . شیعتو كحضتو  لكأتو  يتلئاع  مانت  ثیح  ناكملا  تاب 
نأ كاراب  داتعا  يتلا  ةديازتملا  ايادھلا  تاعومجم  نیتاتفلا  يَتفرغ 
وأ  ، اشاسل جلثلا  فدن  تاركك   ، ةفلتخملا هتالحر  نم  اھب  دوعي 
ّرقم ىلع  ةفیفط  تارییغت  لاخدإب  انأدب  امك   . ایلامل حیتافملا  تاّقالع 
ةءاضإ ةّرطعملا  عومشلاو  ّةيدیلقتلا  تّايرثلا  ىلإ  انفضأف   ، انتماقإ
نكأ مل   . ّيلئاع لزنم  ىلإ  برقأ  ودبي  ضیبألا  تیبلا  تلعج  ةثيدح 
حبصأ دق  شیعلا  دغر  وأ  ّظحلا  نسح  نم  هب  معنن  ام  ّنأ  اًدبأ  ربتعأ 
عباطلا ربكأ  وحن  ىلع  رّدقأ  تأدب  دق  يّننأ  مغرب   ، تاّملسملا نم 

. ضیبألا تیبلل  ّيناسنإلا 
مل  ، فحتملاب هبشأ  ضیبألا  تیبلا  تربتعا  يتلا  يتدلاو  ّىتح 
وھف  . رابتعالاب اھذخأ  بجي  ىرخأ  اًرومأ  هیف  ّنأ  تكردأ  نأ  ثبلت 
ىضق دق  مدخلا  نم  ددع  ناك   . اًدبأ ّانع  نوفلتخي  صاخشأب ال  ءيلم 
نيذلا ءاسؤرلا  تالئاع  ةمدخ  يف   ، ةریثك تاونس  ضیبألا  تیبلا  يف 
يذلا  ، يریت ّمعلاب  ينّركذي  تماصلا  مھراقو  ناكو   ، هیلع اوبقاعت 
ّزجي ناكو   ، دیلكوي ّةداج  يف  انلزنم  نم  ّيلفسلا  قباطلا  يف  شاع 
ءاذح ًالعتنمو  نیتلاّمحب  اًدودشم  ًالاورس  ًايدترم  انتقيدح  بشع 
مّستت نیّفظوملاب  انتقالع  لعجأ  نأ  تلواح   . ّقدتسم فرطب 

ریغ مّھنأب  اًدبأ  اورعشي  ّالأ  ىلع  تصرحو   ، ريدقتلاو مارتحالاب 
اذھل ءالولاب  نونيدي  وأ   ، ةسایسلاب نوّمتھي  اوناك  مدخلا  ّلعل   . نّییئرم
ىلع نیصيرح  اوناكو   ، كلذ ىلع  اوّمتكت  مّھنأ  ّالإ   ، كاذ وأ  بزحلا 
اًئیشف اًئیشو   ، ةوافحلاو ّدولاب  اًمئاد  انوطاحأو   ، انّتیصوصخ مارتحا 
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ينوكرتي نأ  مھیلع  ىتم  مھئبني  مھسدح  ناك   . براقت اننیب  أشن 
تنك  . ةقیقرلا ةفكانملا  ضعب  لّمحت  يننكمي  ىتم  وأ   ، ينأشو

مھعمسأو  ، دئارجلا نيوانع  ضرعتسأل  خبطملا  يف  اًحابص  سلجأ 
وأ  ، مھنم ّلك  اھعّجشي  يتلا  ّةیضايرلا  قرفلا  نأشب  نوحزامتي 

تازاجنإ وأ  ضیبألا  تیبلا  يّفظوم  تاعئاش  رخآ  ّيلع  نووري 
تايرابم نم  ءزج  ةدھاشمل  ًانایحأ  مھیلإ  ّمضني  كاراب  ناك   . مھدافحأ
ایلامو اشاس  ّتبحأ   . نويزفلتلا ةشاش  ىلع  ّةیعماجلا  ّةلسلا  ةرك 
امھتدوع دعب  هیلإ  ّللستلا  اتداتعاو   ، خبطملا يف  دئاسلا  ّدولا  كاذ 

ةقالع تأشن  امك   . راشوفلا وأ  ةھكافلا  ریصع  دادعإل  ةسردملا  نم 
يف اھب  نّورمي  اوناكف   ، نیّفظوملا ضعبو  يتدلاو  نیب  ريدقتو  ّبح 

. رابخألا رخآ  لدابتل  ّةیجاجزلا  ةفرغلا 
فتاھلا يلماع  فلتخم  تاوصأ  ىلإ  ّفرعتأل  تقولا  ضعب  ُتجتحا 
يننولصي وأ   ، حابصلا يف  يننوظقوي  نيّذلا  ضیبألا  تیبلا  يف 

، اننیب ّالح  ام  ناعرس  ةفلألاو  ّدولا  ّنكلو   . ّيقرشلا حانجلا  بتاكمب 
ًابلاغ يتجاح  لوح  مھحزامأ  وأ   ، سقطلا لاوحأ  يف  شدردن  ّانكف 

اًدادعتسا يرعش  فیفصتل  تاعاسب  كاراب  لبق  ضھنأ  نأ  ىلإ 
كلذ تفضأ  اّھنكل   ، ةبضتقم ثيداحألا  كلت  تناك   . ةّماعلا تابسانملل 

. ّةیعیبط ةایح  شیعن  اّننأب  روعشلا 
ًالجر  ، يسمار سمياج  ىعديو   ، نیمرضخملا مدخلا  دحأ  ناك 
دھع ذنم  ضیبألا  تیبلا  يف  لمعيو   ، هرعش بیشلا  ّطخ  دوسأ 

،Jet ّةلجم نم  ةخسن  رخآ  ينیطعي  رخآلاو  نیحلا  نیب  ناك   . رتراك
«. امابوأ ةّدیس  يدنع  ظوفحم  ّكرس  : » اًمستبم يل  لوقيو 

. انب طیحملا  ءفدلا  ريدقت  عیطتسن  نیح  لضفأ  ةایحلا  نوكت 
نأ ىلإ  هیف  غلابم  ٍوحن  ىلع  مخفو  ریبك  ديدجلا  انلزنم  ّنأ  تننظ 

تیقتلاو ارتلكنإ  ىلإ  ةرايزب   ، ليربأ / ناسین نم  ّلوألا  يف   ، تمق
. ةكلملا ةلالج 

دعب اھب  كارابو  موقأ  يتلا  ىلوألا  ّةیجراخلا  ةلحرلا  تناك  كلت 
Air ّةیسائرلا ةرئاطلا  نتم  ىلع  انرفاس   . ّةیسائرلا تاباختنالا 

يتلا  ، نيرشعلا ةعومجمل  ةّمق  يف  يجوز  كراشیل   Force One
كلذ ناك   . ملاعلا يف  ًاّيداصتقا  ىوقألا  لودلا  ةداق  نم  ّفلأتت 
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تّفلخ ةدّحتملا  تايالولا  ةمزأف   ، اًّدج قیقد  تقو  يف  دقعُي  عامتجالا 
قاوسألا يف  تابارطضاو   ، ّهلك ملاعلا  ءاحنأ  يف  ةرّمدم  تاّددرت 

ىلع سیئرك  كارابل  ّلوألا  روھظلا  اًضيأ  ةّمقلا  كلت  تّلثم   . ّةیلاملا
تلت يتلا  ىلوألا  رھشألا  يف  اًفولأم  تاب  امكو   . ّةیملاعلا ةحاسلا 
يتلا ىضوفلا  راثآ  ةلازإ  ىلع  لمعلا  هیلع  ناك   ، هبصنم هّملست 
ةداق روعش  بعوتسي  نأ  هیلع  ناك  ةّمقلا  كلت  يف   . لبق نم  تثدح 
ىلع تّتوف  ّةیكریمألا  ةدّحتملا  تايالولا  ّنأل  طابحإلاب  نيرخآلا  ملاعلا 

فراصملا باحصأ  ضعب  لمع  میظنتل  ةّمھم  اًصرف  اھسفن 
. عیمجلا اھاياظش  تلاط  ةثراك  عوقو  نود  لوؤحلاو   ، نيّروھتملا
ّيمویلا امھنیتور  عم  اتّفیكت  ایلامو  اشاس  ّنأ  ىلإ  تحترا  دق  تنك 

ىلإ امھب  دھعأ  نأ  ةركف  ىلإ  يننأمط  ام  اذھو   ، ةسردملا يف 
مغر  ، اًمّايأ قرغتستس  يتلا  جراخلا  ىلإ  يتلحر  لالخ  يف  يتدلاو 
اّھلك يتامیلعت  قیبطت  يف  اًروف  لھاستتس  اّھنأب  تكردأ  يننأ 
تناك  . ءاشعلا ءانثأ  مَّدقُت  يتلا  رضخلا  لكأبو   ، اًركاب مونلاب  ةّقلعتملا 
لھاجت نم  ّنكمتت  نیح  اًصوصخو   ، ةّدجلا رودب  عتمتست  يتدلاو 

اّھنأب ّكش  . ال  ًالھاست رثكألا  اھبولسأب  اھلادبتساو  ةمراصلا  يدعاوق 
نیلفط غيركو  تنك  نیح   ، مأك اھنم  ریثكب  ةنویل  ّدشأ  تناك  ةّدجك 
مامز يّمأ  ّىلوتت  نأ  نالّضفت  ناتاتفلا  تناكف   . اھتياعرب ىظحن 

. رومألا
ةّمق فیضتسي  ّيناطيربلا  ءارزولا  سیئر  نوارب  نودروغ  ناك 
يف ّةيداصتقالا  تاءاقللا  نم  هلماكب  اًموي  تنّمضت  يتلا  نيرشعلا 
يتأي نیح  ةداعلا  يھ  امكو   ، نكلو  . ندنل يف  تارمتؤملل  زكرم 
يف ةكراشملل  ّةیناطيربلا  ةمصاعلا  ىلإ  نّویملاعلا  ةداقلا 
رصق ةرايز  ىلإ  ثیبازیلإ  ةكلملا  انتعد   ، ّةیمسرلا تابسانملا 
اكریمأ عمجت  يتلا  ةقیثولا  ةقالعلا  ببسبو   . انب بیحرتلل  ماھغنیكاب 
حرسم ىلع  دھعلا  يثيدح  اننوك  ببسب  اًضيأو   ، ىمظعلا ایناطيربب 

عم ّةصاخ  ةولخ  دقعل  كارابو  تیعُد   ، ّنظأ امك  ّةیلودلا  ةسایسلا 
. لابقتسالا ةلفح  ىلإ  نيرخآلا  لوصو  لبق  رصقلا  يف  ةكلملا 

ّنإ يل  لیق   . لبق نم  اًكولم  قتلأ  مل  يّننأ  لوقلا  ىلإ  يعاد  ال 
وأ ءانحنالاب  اّمإ  ثیبازیلإ  ةكلملا  ىلع  ّةیحتلا  ءاقلإ  يعسوب 
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،« ةلالجلا ةبحاص   » بقلب اھتبطاخم  ّيلع  ّنإو   ، اھتحفاصمب
ّومسلا بحاص   » بقلب هربندإ  قود  بیلیف  ریمألا  اھجوز  ةبطاخمو 
انبكوم زاتجا  نیح  ينرظتني  ام  ملعأ  نكأ  مل  كلذ  الخ  امو  ّيكلملا .»
انررمو  ، رصقلا لخدم  دنع  ةعفترملا  ّةيديدحلا  تاباوبلا  ّيسائرلا 

نم قوب  فزاعو   ، سّارحلا نم  ةعومجمو   ، جایسلا دنع  نیّجرفتمب 
ّةیلخاد ةرطنق  ةرّایسلا  انب  تربع   . ّةیكلملا ةیقیسوملا  ةقرفلا 

. انب بیحرتلل  تافيرشتلا  ريدم  جرخ  ثیح  رصقلا  ةحاب  يف  ّفقوتتل 
زجعت تاملكلا  اھعم  داكت  ةجردل   ، ریبك ماھغنیكاب  رصق  ّنأ  يل  ّنیبت 
تیبلا ةحاسم  فعض  رشع  ةسمخ  غلبت  هتحاسمف   ، هفصو نع 
ةیلاتلا تاونسلا  يف  ّظحلا  كارابو  ينفلاح   . ةفرغ هیفو 775  ضیبألا 

يف مانن  ّانكف   . نيَّوعدم انتفصب  تّارم  عضب  كانھ  ىلإ  دوعن  نأب 
مامتھالا ّىلوتيو   ، ّيضرألا قباطلا  يف  مخف  حانج  يف  كلت  انتارايز 

. ّةیمسرلا ّةيزیلكنإلا  ءايزألا  نودتري  رصقلا  مدخ  نم  ءاسنو  لاجر  انب 
لالخ بھذلاب  ّةیلطملا  كوشلاو  نیكاكسلاب  لكأن  ّانك  امك 
تاذو  . ةصقارلا تالفحلا  ةعاقب  ّةیمسرلا  مئالولا  يف  انتكراشم 

وھ اذھ  : » انلیلد انل  لاقف   ، رصقلا ءاجرأ  ىلع  ةلوجب  موقن  ّانك   ، ّةرم
فاعضأ ةسمخ  اھل  ةبحر  ةعاق  ىلإ  راشأو   ،« قرزألا اننولاص 
تماق  ، مّايألا دحأ  يفو   . ضیبألا تیبلا  يف  قرزألا  اننولاص  ةحاسم 
ىلع ةلوج  يف  ّيتنباو  يّمأو  يتقفارمب  ةكلملل  ّةیسیئرلا  ةمداخلا 

، ًابيرقت ّعبرم  رتم  فالآ  ةعبرأ  ةحاسم  ّيطغت  يتلاو  دورولا  ةقيدح 
. ةریبك ةيانعب  ةبّذشملاو  ةّحتفتملا  روھزلا  فالآ  اھیف  ومنتو 

يتلا ةلیلقلا  درولا  تاریجش  تناك   ، ةقيدحلا كلت  عم  ةنراقملاب 
ادب  . باجعإلل ةراثإ  ّلقأو  ةتھاب  ّيوضیبلا  بتكملا  مامأ  اھب  ىھابتن 
يف مھفلا  ىلع  ًاّیصعو  سافنألا  فطخي  ًاناكم  ماھغنیكاب  رصق  يل 

. هنیع تقولا 
لابقتسا ةعاق  ىلإ  تافيرشتلا  ريدم  انقفار   ، ىلوألا ةرايزلا  يف 

ریمألاو ةیناثلا  ثیبازیلإ  تفقو  ثیح   ، ّصاخلا ةكلملا  حانج  يف 
، نینامثلاو نینثالا  ماوعألا  ةنبا   ، ةكلملا تناك   . انلابقتسال بیلیف 

تاذو  ، ةقیقر ةماستباب  ّزیمتتو   ، ّدولاب يحوت  ةماقلا  ةریصق  ةأرما 
ریغ ًاّيدرو  ًاناتسف  تَدترا   . اھنیبج نع  فشكت  ّةیكلم  رعش  ةفیفصت 
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، اھیعارذ ىدحإ  ىلع  ًةقَّلعم   ، تلمحو  ، ئلآللا نم  دقعب  هتَّنيز  عقاف 
ةكلملا انتلأس   . روصلا طاقتلال  انفقوو  انحفاصت   . ءادوس دي  ةبیقح 
انتعدو  ، انقرؤي رفسلا  نع  جتانلا  تقولا  قراف  ناك  اذإ  اّمع  بدأب 
ًالیلق انّقرطت   . كلذ دعب  هنأشب  انثداحت  ام  اًمامت  ّركذتأ  ال   . سولجلل

تاعامتجالاو  ، ارتلكنإ يف  لامعألا  لاحو  داصتقالا  عوضوم  ىلإ 
. كاراب اھدقعي  يتلا  ةفلتخملا 

، ةبارغلا نم  ءيش  هفنتكي  ّةیمسر  ةروصب  هبیترت  ّمتي  ءاقل  ّلك 
مغرأ نأ  ّيلع  ناك   . هحاجنإ ىلع  زیكرتلا  ّيلع  ّنأ  ُتّملعت  يّننكل 

مالستسالا وأ   ، ناكملا ةبیھ  يف  ریكفتلا  مدع  ىلع  يسفن 
. هجول اًھجو  ةیقیقح  ةنوقيأ  لباقأ  انأو  هب  تسسحأ  يذلا  للشلل 
بتك يف   ، تّارملا تارشع  ةلالجلا  ةبحاص  هجو  تيأر  نأ  يل  قبس 
تناك كاذنآ  اّھنكل   . ةلمعلا قاروأو  نويزفلتلا  ةشاش  ىلعو   ، خيراتلا
ّدوب ةلئسألا  ّيلع  حرطتو  مامتھاب  ّيلإ  رظنت   ، اھمدو اھمحلب  يمامأ 
دقو  ، ًاّیح اًزمر  ةكلملا  تناك   . امھّايإ اھلدابأ  نأ  ىلع  ُتصرح  ةقابلو 
اًرشب تناك  اّھنكل   ، ةروصلا هذھ  ىلع  اھسفن  ميدقت  يف  تعرب 

. لاحلا يف  اھب  ُتبجعُأ  دقو   ، اًعیمج انلثم 
لفح ىلإ  نّيوعدملا  نیب  كارابو  تلّقنت   ، مویلا كلذ  رھظ  دعب 

نيرخآلا نيرشعلا  لودلا  ةداق  عم  تّالبقملا  انلكأو   ، لابقتسالا
الیجنأ ةیناملألا  ةراشتسملا  عم  ثيدحلا  فارطأ  تلدابت   . مھتاجوزو
كلملا تیقتلا  امك   ، يزوكراس الوكین  ّيسنرفلا  سیئرلاو   ، لكریم

. ایبویثأو نابایلا  ءارزو  يَسیئرو  ّينیتنجرألا  سیئرلاو  ّيدوعسلا 
ٍّلك ةجوز  يھ  نَمو   ، اھنم نوتأي  يتلا  نادلبلا  ّركذتأل  يدھج  تلذب 
ناك  ، اًمومع  . أطخ بكترأ  ّالئل  اًریثك  ّملكتأ  ّالأ  ىلع  تصرحو   ، مھنم

، هنیع تقولا  يف  ةّيدوو  ةبیھم  ةبسانم  كاذ  لابقتسالا  لفح 
مھدالوأ نع  ثّدحتلا  ىلع  اًضيأ  نورداق  لودلا  ةداق  ّنأ  ينتّركذ 

. ایناطيرب يف  سقطلا  لوح  تاباعدلا  قالطإو 
ثیبازیلإ ةكلملا  ىرأل  ّتفتلا   ، اھتياھن نم  ةلفحلا  بارتقا  عم 

، نيرضاحلاب ّجعت  يتلا  ةفرغلا  يف  اًعم  نیتدیحو  ةأجف  ّانك   . يفلخ
لماكب تدبو   ، نيديدج نیضیبأ  نيزاّفق  اھيدي  يف  تعضو  دقو 
اھسأر تعفر   . انیقتلا نیح  تاعاس  لبق  تناك  املثم  اًمامت   ، اھطاشن
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: ةمستبم تلاقو  يوحن 
«. ةماقلا ةليوط  تنأ  »

ينلعجي يئاذح  بعك   » ، ةریغص ةكحضب  اھل  تلق   ،« ةقیقحلا يف  »
«. ةماقلا ةليوط  انأ   ، معن نكلو   . ةلیلق تارتمیتنسب  لوطأ 

،Jimmy Choos ةكرام نم  دوسألا  يئاذح  ىلإ  ةكلملا  ترظنف 
. اھسأر ّتزھو 

ریشت يھو  ينتلأس  ؟»،  كلذك سیلأ   ، لیمج ریغ  يئاذح  »
. ضیفخلا اھئاذح  ىلإ  ةطبحم 

ّنأب اھرودب  يل  ْتفرتعاف   ، ينناملؤت ّيمدق  ّنأب  ةكلملل  ُتفرتعا 
انیھجو ىلعو   ، ىرخألا ىلإ  ّانم  ّلك  ترظن   . اًضيأ اھناملؤت  اھیمدق 

ةداق بناجب  انفوقو  اًریخأ  يھتنیس  ىتم  : » لوقن اّننأك   ، دحاو ریبعت 
. اًّقح ةرحاس  ةكحض  ةكلملا  تكحضو  ؟»،  ملاعلا

يّننأو  ، ساملا نم  اًجات  اھسأر  ىلع  ًانایحأ  عضت  تناك  اّھنأ  َسننل 
ّدرجم ّانك   . ةیكریمألا ةسائرلا  ةرئاط  نتم  ىلع  ندنل  ىلإ  تیتأ 

هب موقأ  امب  تمق  كاذنآ   . نیّقیض نيءاذح  لعتنن  نیتبعتم  نیتّدیس 
صخش نیبو  ينیب  تأشن  ةلص  ّنأب  ترعش  اّملك  ّةيزيرغ  ةروصب 
ىلع ّةقرب  يدي  تعضوف   ، يروعش نع  ةحارصب  ریبعتلا  وھو   ، ديدج

. ةكلملا فتك 
ةكلم ُتسمال   . اًّدج ةریبك  ةوفھ  تبكترا  يننأ  كاذنآ  ملعأ  نكأ  مل 
تطقتلا  . هب مایقلا  زوجي  ال  رمأ  ّهنأ  تفرع  ام  ناعرسو   ، ارتلكنإ
مالعإلا لئاسو  ّتثب  ةیلاتلا  ةلیلقلا  مّايألا  يفو   ، ثدحلا اریماكلا 

قرخ : » تاقیلعتلاب ةقفرم   ، ملاعلا ءاحنأ  ّلك  يف  روصلا 
يب تداع  ةكلملا .»! ةقناعم  ىلع  ؤرجت  لیشیم   » ، !« لوكوتوربلل
ةأرما ةروصب  ينتّروص  يتلا  ّةیباختنالا  ةلمحلا  تاقیلعت  ىلإ  ةركاذلا 

، ةقایل نم  ىلوألا  ةّدیسلا  هب  ّىلحتت  نأ  بجي  ام  ىلإ  رقتفت  ةنشخ 
كاراب دوھج  نع  هابتنالا  تّلوح  اّمبر  يّننأ  نم  قلقلا  ضعب  ينرواسو 
مقأ مل  ّيلعل   . ّينم لاني  داقتنالا  عدأ  ّالأ  تلواح  يّننكل   . جراخلا يف 
اًرمأ ناك  ّلقألا  ىلع  ّهنكل   ، ماھغنیكاب رصق  يف  بسانم  وھ  امب 
تبرتقا اّھنأل   ، كلذب ِلابت  مل  ةكلملا  ّنأ  لوقلا  ىلع  ؤرجأو   . ًاّیناسنإ

. يرھظ ىلع  قفرب  اھدي  تعضوو   ، اھُتسمال نیح  ّينم 
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نم ّةینوتارام  ةلسلس  ىلإ  كاراب  بھذ  امیفو   ، يلاتلا مویلا  يف 
كلت تناك   . تایتفلل ةسردم  ةرايزب  ُتمق   ، ةيداصتقالا تاعامتجالا 
لخادب نوتغنلسيإ  يف  عقت  ّيموكح  ليومتب  ىظحت  يتلا  ةسردملا 

. ّةیموكحلا ةینكسلا  عيراشملا  نم  ددع  نع  اًریثك  دعبت  الو   ، ندنل
نم وأ  تاوادوس  ّنك  ةئمعستلا  تابلاطلا  نم  ةئملاب  نم 90  رثكأ 
ءوجل يبلاط  وأ  نيرجاھم  تانب  ّنك  ةئملاب  وحنو 20   ، ّةینثإ تّایلقأ 
دراوم تاذو  ةيددعت  تناك  اّھنأل  ةسردملا  كلت  ينتبذج   . ّيسایس
تدرأ  . ةیميداكألا ةیحانلا  نم  تّزیمت  كلذ  عمو   ، ةدودحم ةیلام 
ةّدیس يتفصب  ناكم  ّيأ  ىلإ  يترايز  نوكت  نأ  ىلع  اًضيأ  صرحلا 
يتاوللا تایتفلا  ءاقل  ةصرف  يل  ّىنستت  نأ  يأ   ، ّةیقیقح ةرايز  ىلوأ 

يف يل  تحیتأ   . ّنھیلع نیفرشملا  ءاقل  طقف  ال   ، كانھ نّملعتي 
نأ يعسوب  ناك  دقف   . كارابل حتُت  مل  صرف  جراخلا  ىلإ  يتالحر 

ةّدعملا ةدنجألا  تاذ  فارطألا  ةدّدعتملا  تاعامتجالا  نم  ّصلختأ 
ّيناسنإلا ءفدلا  ضعب  ءافضإل  ةديدج  اًقرط  دجأو   ، ةداقلا عم  اًقبسم 

كلذب موقأ  نأ  تّررق  دقو   . اھتعیبط يف  ّةلمملا  تارايزلا  كلت  ىلع 
. ارتلكنإب اًءدب   ، جراخلا ىلإ  يتارايز  ّلك  يف 

تئطو نیح  هب  ترعش  امب  رعشأل  اًمامت  ةّدعتسم  نكأ  مل  يّننكل 
حرسم وحن  تھّجتاو   ،Elizabeth Garrett Anderson ةسردم يامدق 
ضعب هتمّدق  اًضرع  ندھاشیل  ةبلاط  يتئم  وحن  هیف  تعمتجا 
لمحت ةسردملا  تناك   . يتملك ىلإ  نعمتسيو  يمامأ  ّنھتاقیفر 

مل  . ارتلكنإ يف  ةدمع  بختنُت  ةأرما  ّلوأ  تحبصأ  ةدئار  ةبیبط  مسا 
. ّيداع عراش  يف  ّيرجح  قودنصب  هبشأ  وھف   ، اًّزیمم ىنبملا  نكي 

ةدھاشمب ُتأدبو  حرسملا  ىلع  ّيسرك  يف  ُتسلج  نیح   ، نكلو
ةصقرو  ، ریبسكش تّایحرسم  دھاشم  دحأ  نّمضت  يذلا   ، ضرعلا

نم ةقوج  ةعاربب  اھتمّدق  نوتسویھ  ينتيول  ةینغأو   ، ةثيدح
. ّيضام ىلإ  دوعأ  داكأ  يّننأبو   ، ّيقیقح بارطضاب  ُترعش   ، تایتفلا
ةیفاك تناك  ةعاقلا  كلت  يف  تایتفلا  هوجو  ىلإ  ةدحاو  ةرظن 
مغرب  ، ءوضلا ىلإ  نجرخیل  ریبك  دھج  لذب  ّنھیلع  ّنأ  ءرملا  كردیل 
تناك نم  ّنھنمو   ، تابّجحم ّنك  نم  ّنھنم   . ّةوق نم  نكلمي  ام  ّلك 

. ءادوسلاو ءارمسلا  نیب  حوارتت  ّنھتارشبو   ، ةیناثلا ّنھتغل  ّةيزیلكنإلا 
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ةقبسملا ماكحألاو  ّةیطمنلا  راكفألا  ةمواقم  ّنھیلع  ّنأ  تفرع 
تابثإ ةصرف  ّنھل  ّىنستت  نأ  لبق  كلذو   ، ّنھنأشب ةخسارلا 
ّنّھنأ ّدرجمل  تارومغم  ءاقبلا  رَدق  نبراحي  نأ  ّنھیلع  ناك   . ّنھسفنأ

، ّنھئارآ نع  ریبعتلل  ریبك  دھج  لذب  ّنھیلع   . تاّنولمو تاریقفو  ثانإ 
ّنھیلع  . ةميزھلل ّنھّضرعت  نود  لوؤحللو   ، ّنھردق نم  صقتنُي  ّالئلو 

. نّملعتي يكل  نلمعي  نأ 
. يھجو يف  سكعنا  ام  وھو   ، لمألاب ةمعفم  تناك  ّنھھوجو  ّنكل 
يف ُتنك  امك  انأ  ّنھ  تایتفلا  ءالؤھ  ةتماصو : ةبيرغ  ةقیقح  ُتكردأو 
ُترعش يتلا  ةقاطلا   . نحبصي نأ  ّنھنكمي  امك  ّنھ  انأو   ، ّيضام
تناك لب   ، قئاوعلاب نأش  اھل  نكي  مل  ةسردملا  كلت  يف  اھريدھب 

. نلضاني ةاتف  ةئمعست  ّةوق 
تنك  ، يتملك يقلأل  ربنملا  ىلإ  تبھذو  ضرعلا  ىھتنا  نیح 
ةّدعملا ةقرولا  ىلع  ةرظن  تیقلأ   . يرعاشم سبح  نع  ةزجاع 
تایتفلا ىلإ  ترظن   . اھتلھاجت ام  ناعرس  ّينكلو   ، يمامأ اًقبسم 

، دیعب ناكم  نم  يمودق  مغربو  يّننأ  ّنھل  تحرشو   ، ّملكتأ تأدبو 
تنك دقف   ،« ىلوألا ّةیكریمألا  ةّدیسلا   » ، ًابيرغ ًابقل  يلمحو 
نم ّنھلثم  يتآ  يّننإ  ّنھل  تلق   . ّنھلابب رطخي  دق  اّمم  رثكأ  ّنھھبشأ 
لاحلا ةعضاوتم  ةلئاع  يف  تأشنو   ، ةلماعلا ةقبطلا  هنطقت  ّيح 
ناكملا يھ  ةسردملا  ّنأ  ةركبم  ّنس  يف  تكردأ  يّننإو   ، ّةبحُمو
هلذبن يذلا  دھجلا  ّقحتسي  میلعتلا  ّنإو   ، يسفن تبثأل  لضفألا 

. ملاعلا يف  اًمُدُق  ّنھعفد  يف  دعاسیس  ّهنإو   ، هلجأل
بقل ىلع  يلوصح  ىلع  ایضقنا  دق  نارھش  ناك   ، كاذموي
ةایحلا كلت  ةریتو  ّنأب  ةفلتخم  تاقوأ  يف  ترعش   . ىلوألا ةّدیسلا 

ىلع قلقلاب  وأ   ، ءاوضألا كلت  ّلك  ّقحتسأ  ال  يّننأ  وأ   ، ينقبست
ّرطضي دق  ٍحاون  ةّماعلا  ةایحلا  يف   . يفادھأ يف  ّكشلاب  وأ   ، ّيتنبا

، ةّمأل ًاّیح  اًزمر  حبصیل  هّتیصوصخ  نع  ّيلختلا  ىلإ  ًانایحأ  اھیف  ءرملا 
نم ءرملا  ديرجتل  اًصیصخ  ةمّمصم  يحاونلا  كلت  ّنأ  ودبي  دق  لب  ال 

، تایتفلا كئلوأ  ةبطاخمل  كانھ  تفقو  نیح  يّننكلو   . هّتيوھ ضعب 
ةميدقلا يتاذ  نیب  ماجسنالا  اًّدج : حضاوو  فلتخم  ءيشب  ترعش 

تلق  . تارداق ّنّكلك   ، تارداق  ، معن ؟  تارداق ّنتنأ  لھ   . ديدجلا يرودو 
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، ّيف نّرثأ  ّنھنإ   Elizabeth Garrett Anderson ةسردم تابلاطل 
نأ دعبو   . ًالعف كلذك  ّنھتيأر  ّينأل  اًّدج  تاّمھم  ّنّھنأب  ّنھتفصوو 
تقناع يّننأ  وھو   ، ًاّيزيرغ اًرمأ  ناك  ام  تلعف   ، يتملك تمتتخا 

. اھیلإ لوصولا  تعطتسا  ةاتف  ّلك  ةرارحب 
تتابو  ، نطنشاو يف  ّلح  دق  عیبرلا  ناك   ، يتلحر نم  تدع  نیح 
ةقيدحلا دھاشأ  تنك   . بیغملا يف  رّخأتتو  اًركاب  قرشت  سمشلا 

ىرأو  ، ّينغو عئار  رضخأ  طسبنم  ىلإ  اًئیشف  اًئیش  ّلوحتت  ّةیبونجلا 
طیحت يتلا  ىمازخلاو  ءارمحلا  بیلوتلا  راھزأ  انتماقإ  ّرقم  ةذفان  نم 
نيرھش انیضمأ  دق  يلمع  قيرفو  تنك   . ةبضھلا لفسأ  ءاملا  ةروفانب 

مل ام  وھو   ، عقاو ىلإ  ناتسب  ءاشنإل  يتركف  ليوحت  ىلع  لمعن 
National Park ةقيدح ةرادإ  عنقن  نأ  ًّالوأ  انیلع  ناك  دقف   . ًالھس نكي 

رھشأ ىدحإ  نم  ءزج  عاطتقاب  ضیبألا  تیبلا  يضارأب  ةيانعلا  قيرفو 
دقف  . ةيادبلا ذنم  ةضراعملاب  هبوج  انحارتقا  ّنكل   . ملاعلا قئادح 
اھیلع تقلطأ  ةقيدح  عرزب  تلفزور  رونایلإ  مایق  ىلع  دوقع  تضقنا 
رھظُي مل  اًدحأ  ّنأ  ودبيو   ، ضیبألا تیبلا  يف  رصنلا » ةقيدح   » مسا
ىدحإ يف  يل  لاق  ساك  ماس  ّنأ  ّىتح   . ةبرجتلا راركتب  اًمامتھا 

«. نیناجم اننّونظي  مّھنإ  : » تّارملا
نم ةریغص  ةعقر  ةيادبلا  يف  انحنُم   . حاجنلا انفلاح   ، كلذ عمو 
ماس ّنكل   . ةّدعلل خوك  نم  برقلاب   ، سینتلا بعلم  فلخ  ضرألا 
ةياھنلا يف  حنُمف   ، لضفأ ضرأ  ةعطق  ىلع  لوصحلا  لجأ  نم  لضان 

ةئم وحن  هتحاسم  غلبت   ، سمشلا هرمغت  ّةیبونجلا  ةقيدحلا  نم  ءزج 
بتكملا نع  اًریثك  دعبي  الو   ،«L فرح «  لكشب  ّدتميو   ، ّعبرم رتم 
انقّسن امك   . نیتاتفلل اًرّخؤم  اھانعضو  يتلا  ةحوجرألا  نعو  ّيوضیبلا 
ةزھجأ لمع  ضرألا  انتثارح  لقرعت  ّالئل  ةيامحلا  زاھج  عم 
ةيامحل اھیلإ  نوجاتحي  يتلا  ّةيرصبلا  تالاجملا  وأ  راعشتسالا 
ةبرتلا تناك  اذإ  ام  ّررقنل  تارابتخا  انيرجأو   . ضیبألا تیبلا  يضارأ 

وأ صاصرلاك  ةّماس  ّداوم  يوتحت  الو  تايّذغملا  نم  يفكي  امب  ّعتمتت 
. قبئزلا

. لمعلا يف  عورشلا  انعسوب  تاب   ، كلذ دعب 
نم بّالط  ةعومجم  تفضتسا   ، ابوروأ نم  يتدوع  نم  مّايأ  دعب 
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نیتغلب میلعتلا  مّدقت  ةسردم  يھو   ، ةیئادتبالا  Bancroft ةسردم
دق عیباسأب  كلذ  لبق  ّانك   . ةنيدملل ةیبرغلا  ةیلامشلا  ةیحانلا  يف 

مھسفنأ بّالطلا  داع  دقو   ، ةبرتلا بلقل  لواعمو  اًشوفر  انلمعتسا 
نم اًدیعب  انناتسب  نكي  مل   . روزبلاو لوتشلا  عرز  ىلع  يتدعاسمل 
ثیح  ،Street E عراش ةاذاحمب   ، ضیبألا تیبلل  ّيبونجلا  جایسلا 
مھنأل تحرفو   . ضیبألا تیبلا  ىلع  اوّجرفتیل  ًابلاغ  حّایسلا  عّمجتي 

. انناتسب نودھاشیس 
ال وأ  ثدحي  دق  ام  فرعي  ال  اًدحأ  ّنأل   ، حرفأ نأ  وجرأ  تنك  ّهلقأ 

لئاسو انوعد   . ًالعف ومنیس  عرزلا  ناك  اذإ  ام  وأ   ، ناتسب يف  ثدحي 
، انتدعاسمل ضیبألا  تیبلا  ةاھط  ّلكو   ، عرزلا ّةیلمع  ةیطغتل  مالعإلا 

اودھاشي نأ  عیمجلا  نم  انبلط   . ةعارزلا ريزو  كاسلیف  موط  كلذكو 
كلذ حابص  ماسل  تلق  دقو   . جئاتنلا رظتنن  نأ  انیلع  تابو   ، هلعفن ام 

«. رمألا اذھ  حجني  نأ  انتحلصم  نم   ، ةحارصب : » مویلا
، سماخلا ّفصلا  بّالط  نم  ةعومجم  عم  اًضرأ  تعكر   ، كاذموي

لوتشلا لوح  بارتلا  انصصرو   ، ةيانعب ضرألا  يف  روزبلا  انعرزو 
يف هتيدترا  ام  ّلك  تّلصف  دق  مالعإلا  لئاسو  تناك  امدعب   . ةفیعضلا
ربُتعا ام  وھو   ، ّةیمسر ریغ  ةرتس  ةكلملا  ءاقلل  تيدترا  دقو  ابوروأ – 
ينوكل حایترالاب  ترعش  اھّايإ –  يتسمالم  نع  ّلقت  ال  ةحیضف 

ّيلع حرط   . ّيداع لاورسو  ةفیفخ  ةرتسب  بارتلا  ىلع  ةعكار 
لیبق نم  ةلئسأ  كلذكو   ، هلعفن امو  رضخلاب  ّقلعتت  ةلئسأ  بّالطلا 

ام ناعرس  مّھنكل  ؟»،  انتدعاسمل يتأي  اذامل ال  ؟»، و« سیئرلا نيأ  »
، مھيديأل اھتمءالمو  مھتازاّفق  ىلع  ّبصنیل  يب  مھمامتھا  اودقف 
ناك دقل   . لافطألا عم  نوكأ  نأ  ّبحأ  تنك   . ةبرتلا يف  ناديدلا  ىلعو 

يحورل اًمسلب   ، ضیبألا تیبلا  يف  يتماقإ  ةرتف  لاوط  ّلظو   ، كلذ
يّننأب يكاردإو   ، ىلوأ ةّدیسك  يمومھ  نم  اًّتقؤم  برھأل  ةلیسوو 
يسفن نوكأل  دوعأ  يّننأب  يننورعشُي  دالوألا  ناك   . مئاد مكح  عضوم 
ةفیطل ةّدیس  لب   ، هیلع نوّجرفتي  اًدھشم  نكأ  مل   . ديدج نم 

. ةماقلا ةليوطو 
، يلوكوربلاو رّمشلاو  خنابسلاو  ّسخلا  انسرغو   ، حابصلا مّدقت 
. باشعألا نم  اًریثكو  توتلاو  ءّالزابلاو  لصبلاو  بنركلاو  رزجلا  كلذكو 
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نكأ مل  املثم  اًمامت   ، ملعأ نكأ  مل  ؟  كلذ نم  هینجنس  ّانك  يذلا  ام 
ءالؤھ نم  ًاّيأ  وأ  اندلب  رظتني  ام  وأ   ، ضیبألا تیبلا  يف  انرظتني  ام  ملعأ 
لضفبو  ، ّهنأ طقف  توجر   . يب اوطاحأ  نيذلا  ءافطللا  لافطألا 
. لوبقم لوصحم  بارتلا  نم  جرخیس   ، تقولاو رطملاو  سمشلا 
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يف كاراب  ينبحطصا   ، ويام / رّايأ رھش  ةياھن  يف  تبس  موي  ءاسم 
يضمي ناك   ، اًسیئر هبیصنت  تلت  يتلا  ةعبرألا  رھشألا  يف   . دعوم

لالخ نیبخانلل  اھعطق  يتلا  ةفلتخملا  دوعولاب  ءافولا  ًالواحم  همّايأ 
ىلإ باھذلا  انررقف   . يل هعطق  دعوب  يفي  نأ  هیلع  تابو   ، ةلمحلا

. ًاّینف اًضرع  دھاشنو  ءاشعلا  لوانتنل  كرويوین 
ّيمارغلا ءاقللا  ةلیل  تناك   ، وغاكیش يف  انتماقإ  تاونس  لاوط 
اھاندجوأ ّةیسنمور  ةحسفو   ، عوبسأ ّلك  نم  اًسّدقم  اًءزج  اننیب 

ثداحأ نأ  ّبحأ   . اھب كّسمتلا  ىلع  ةّدشب  انصرحو  انتایح  يف 
. ةفیفخ اھراونأ  ةعاق  يف  ةریغص  ةلواط  ىلإ  ناسلاج  نحنو  يجوز 

دیجي لجر  كاراب   . كلذك اًمئاد  ىقبأس  يّننظأو   ، كلذك تنك  املاطل 
هسأر عاجرإ  يف  هتقيرط  ّبحأ   . رعاشملل ٍعارمو  روبص  وھو   ، ءاغصإلا

، هینیع يف  سكعنت  يتلا  حورلا  ةّفخ  ّبحأو   ، كحضي نیح  ءارولا  ىلإ 
اًعم سأك  برشل  انؤاقل  ّلكش  املاطل   . هرھوج يف  ّلصأتملا  فطللاو 
كلذ  ، انتقالع تايادب  عاجرتسال  انتلیسو   ، ءودھب ماعط  ةبجو  لوانتو 
ةلّمحم  ، ةملك ّلكو   ، اننیب ةرظن  ّلك  تناك  نیح  ّلوألا  ّراحلا  فیصلا 

. ّةیئابرھك ةنحشب 
دوسأ ةرھس  ناتسف  تيدترا   ، كرويوین يف  اندعومل  اًدادعتسا 
يبلق ناك   . ةقینأ ةفیفصت  يرعشل  ترتخاو   ، هافش رمحأ  تعضوو 
يدرفمب اًتقو  يضمأل  بورھلا  نم  ّنكمتأس  يننأل  ةسامحب  قفخي 
نيوعدم انفضتسا  دق  ةیضاملا  ةلیلقلا  رھشألا  يف  ّانك   . يجوز عم 
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زكرم يف  ّةیحرسم  ضورع  روضحل  اًعم  انبھذو   ، ءاشعلا ىلإ 
نم ریثكلا  روضحبو   ، ّةیمسر ةفصب  كلذ  ناك  ام  ًابلاغ  نكل   ، يدینیك
. ّةیقیقح ةزاجإ  ةباثمب  تناك  ينرظتنت  يتلا  ةلیللا  ّنكل   . صاخشألا

نیتاتفلا انّعدو   . قنع ةطبر  دقعي  ملو   ، ءادوس ّةزب  كاراب  ىدترا 
، ّةیبونجلا ةقيدحلا  يف  دیب  اًدي  انرس  ّمث   ، ءاسملا ةيادب  يف  يّمأو 

ةدعاق ىلإ  انّتلقأ  يتلا  ّةیسائرلا  ّةیحورملا   ،Marine One انبكرو
انّتلقأ ّوجلا  حالسل  ةعبات  ةریغص  ةرئاط  كلذ  دعب  انبكر   . ّةيوجلا زوردنأ 

ناك  . نتاھنام ىلإ  ّةیحورملاب  انلقتنا  ّمث   ، يدینیك نوج  راطم  ىلإ 
اًقبسم انتلحرل  اوّططخ  دق  ةيامحلا  زاھجو  انجمارب  نع  نولوؤسملا 

. ةداعلاك ّماتلا  اھحاجن  نامضل  ّةقدبو 
نم برقلاب  اًمعطم  ساك  ماس  ةدعاسمب  راتخا  دق  كاراب  ناك 
ىلع ّزكري  ّهنأل  ّهبحأس  يّننأ  كردأ   ، رياوكس نطنشاو  ةقيدح 
نع ىأنمب  ریغص  ناكم  وھو   ، ًاّیلحم ةعورزملا  رضخلا  مادختسا 

ّيسائرلا بكوملا  انب  قلطنا  امیف  . Blue Hill ىعدي ّةراملا  راظنأ 
بونج يف  تّایحورملا  طبھم  نم   ، انتلحر نم  ریخألا  ءزجلا  يف 
ةطرشلا تارّایس  ءاوضأ  تظحال   ، جالیف شتيونيرغ  ىلإ  نتاھنام 
روعشلا نم  ءيش  ينارتعاو   ، قرطلا لافقإل  تمدخُتسا  يتلا 

موي ءاسم  ةكرحلا  لقرع  دق  ةنيدملا  يف  اندوجو  ّدرجم  ّنأل  بنذلاب 
اھتماخضف  ، ةبھرلاب اًروعش  يلخادب  كرويوین  تظقيأ  املاطل   . تبس

تّركذت  . اھمامأ هتلآضب  ناسنإ  ّيأ  رعشیل  نایفاك  اھماحدزاو 
ةقفرب دوقع  ذنم  كانھ  ىلإ  ىلوألا  ّةرملل  ترفاس  نیح  يتشھد 

نم قمعأ  ناك  كاراب  هب  رعشي  ام  ّنأ  اًضيأ  تفرعو   . ينریشت
ةنيدملا ناعبطي  ناذللا  ّعونتلاو  ةلئاھلا  ةقاطلاف   . ّىتح يروعش 

يف ًابلاط  ناك  نیح  هلایخو  هریكفت  اھیف  ّحتفت  ةبصخ  اًضرأ  اھنم  العج 
. ایبمولوك ةعماج 

نولذبي انلوح  سانلاو   ، ةئداھ ةيواز  يف  ةلواط  ىلإ  لدانلا  انداق 
نم برض  وھ  انلوصو  ءافخإ  ّنكل   . ةشھدب انیف  اوقلمحي  ّالئل  اًدھج 
عضخي نأ  اندعب  معطملا  لخدي  نم  ّلك  ىلع  ناك   . تالیحتسملا

عمو  . ةيامحلا زاھج  نم  قيرف  هّالوتي   ، نداعملا فشكل  ةلآب  قیقدتل 
يندوارف  ، جاعزإ ردصم  يقب  ّهنأ  ّالإ  اًعيرس  ناك  ءارجإلا  كلذ  ّنأ 
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. ديدج نم  قیضلاب  روعشلا 
ةعبرأ رھشأ  تناك   . اًفیفخ اًثيدح  انلدابتو   ، ينیترام يَسأك  انبلط 
تايالولا سیئر  انتفصب  ضیبألا  تیبلا  انلوخد  ىلع  تضقنا  دق 

ّانك كلذ  عمو   ، ىلوألا ّةیكریمألا  ةدیسلاو  ّةیكریمألا  ةدّحتملا 
تمجسنا فیك  مھفن  نأ  لواحنو  ءارولا  ىلإ  دوعن  كاذموي 

بناج كانھ  نكي  مل  كاذنآ   . انجاوز يف  كلذ  ریثأت  امو   ، اناّتیصخش
ام  ، رخآب وأ  لكشب  يتایح  يف  رثؤي  مل  ةدّقعملا  كاراب  ةایح  نم  دحاو 
رارقك  ، اھشقانن نأ  انعسوب  ةریثك  ةكرتشم  لئاسم  ةّمث  ّنأ  ينعي 

، ّةیفیصلا نیتاتفلا  ةزاجإ  لالخ  يف  هل  ّةیجراخ  ةلحر  ةجمرب  هقيرف 
ىلإ ٍفاك  لكشب  ءاغصإلا  ّمتي  ناك  اذإ  ام  وأ   ، لاثملا لیبس  ىلع 
يف ّةیحابصلا  تاعامتجالا  لالخ  يلمع  قيرف  ةسیئر  ةلخادم 
ةلیللا كلت  سیل   ، كلذ ّبنجت  تلواح  اًمومع  يّننكل   . ّيبرغلا حانجلا 

يف كاذ  وأ  رارقلا  اذھ  لوح  يتاضارتعا  اّمأ   . ةلیل ّلك  لب   ، طقف
قيرف ىلإ  اھلقني  يلمع  قيرف  عدأ  نأ  تدتعا  دقف   ، ّيبرغلا حانجلا 

نع ضیبألا  تیبلا  لئاسم  داعبإل  يعسوب  ام  ّلك  تلذبو   . كاراب لمع 
. ةیصخشلا انتاءاقل 

مغرب  ، لامعألا نع  ّملكتي  نأ  يف  ًانایحأ  بغري  كاراب  ناك 
اًكِھنم ناك  هلمع  نم  ریبك  ءزجف   . كلذ ّبنجتل  ةریثكلا  هتالواحم 
ودبي ام  ًابلاغو   ، ةلئاھ هقتاع  ىلع  ةاقلملا  تابوعصلاو   ، ةياغلل
نالعإ يونت   General Motors ةكرش تناك   . ًالیحتسم اھلیلذت 

 – وھو  ، ًاّيوون اًرابتخا  ترجأف  ّةیلامشلا  ايروك  امأ   ، مّايأ دعب  اھسالفإ 
ديري ّمھم  باطخ  ءاقلإل  رصم  ىلإ  رفسلا  كشو  ىلع  كاراب –  يأ   

ال هلوح  ضرألا  ّنأ  ادب   . ملاعلا يملسم  ىلإ  دیلا  ّدم  هلالخ  نم 
. اًدبأ زازتھالا  نع  ّفقوتت 

، ضیبألا تیبلا  يف  انترايزل  اوتأ  اّملك   ، ىمادقلا انؤاقدصأ  ناك 
نع راسفتسالا  يف  كارابو  هيدبأ  يذلا  مامتھالا  نوبرغتسي 
يلابن نكن  ملف   . مّھصخي ام  ّلكو   ، مھتاياوھو  ، مھدالوأو  ، مھلامعأ
ليواقألا رخآ  ةفرعمب  لب   ، ةديدجلا انتایح  تادیقعت  نع  ثيدحلاب 
ةفرعمل اًشطعتم  ناك  انیلك  نأ  ادب   . ةیمویلا وغاكیش  رابخأ  ءاقتساو 

. ةيداعلا ةایحلا  يف  يرجي  ام 
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ءوض ىلع  انثداحتو  انبرشو  انلكأ   ، كرويوین يف  ءاسملا  كلذ 
اًتقو انقرس  اّننأل  ةداعسلاب   ، ًاّیمھو ولو   ، روعش انرمغي   ، عومشلا
يف ةعلقب  هبشأو   ، اًّدج حيرمو  لیمج  ناكم  ضیبألا  تیبلا   . انل ًالیئض 

نولّضفي اوناك  اننمأب  نوجلوملا  ةيامحلا  زاھج  دارفأ  ّلعلو   . لزنم عانق 
نأ دعصملا ال  بكرن  نأ  نولّضفي  اوناك   ، هلخادب ّىتحو   . اًدبأ هرداغن  ّالأ 
كاراب اندقع –  اذإ  اّمأ   . انطوقسو انّرثعت  رطخ  نم  ّدحلل   ، جردلا دعصن 
نئاكلا  ،Blair House ّيسائرلا فویضلا  ىنبم  يف  اًعامتجا  انأ –  وأ 
اوناكف  ، اینافلسنب ةداج  نم  لفقم  ءزج  يف  ضیبألا  تیبلا  ةلابق 

نم ًالدب  ّيسائرلا  بكوملا  ةطساوب  هیلإ  لاقتنالا  ًانایحأ  ّانم  نوبلطي 
هبشأ ادب  رمألا  ّنكل   ، مھتظقي مرتحن  ّانك   . قلطلا ءاوھلا  يف  ریسلا 

امو يتاجاح  نیب  قیفوتلا  ةلواحمل  اًعارص  ًانایحأ  تشع   . زاجتحالاب
ةفرش ىلإ  جورخلا  انتلئاع  نم  درف  ّيأ  دارأ  اذإف   . نيرخآلا بساني 
ىلع ةفرشملا  ةلیمجلا  ّةيرئادلا  فصن  ةفرشلا  يھو   ، نامورت
يف انل  حاتملا  دیحولا  سّفنتملا  ّلكشت  يتلاو   ، ّةیبونجلا ةقيدحلا 
نم ءزج  لافقإل  ةيامحلا  زاھج  ًّالوأ  ّغلبن  نأ  انیلع  ناك   ، ضیبألا تیبلا 
يف نيرھمجتملا  حّایسلا  داعبإو   ، ةفرشلا هنم  رھظت   Street E عراش
جرخأ نأ  اًرارم  يلابب  رطخ   . لیللاو راھنلا  تاعاس  ّلك  يف  جراخلا 
لكب يریكفت  دعب  رمألا  نع  تلدع  ّمث   ، ةفرشلا كلت  ىلع  سولجلل 
تازاجإ ةعطاقم  نع  ًالضف   ، هلذب نيرخآلا  ىلع  نوكیس  يذلا  دھجلا 

. ةفرشلا كلت  ىلع  ياش  ناجنف  لجأل  كلذ  ّلكو   ، سانلا
يتلا تاوطخلا  ددع  عجارت   ، انأو كاراب   ، انتكرح دییقت  ببسب 
ریغصلا ّيضايرلا  يدانلا  ىلع  اًدامتعا  رثكأ  انتبف   ، موي ّلك  اھریسن 

ىلع ریسي  كاراب  ناك   . انتماقإ ّرقم  نم  ىلعألا  قباطلا  يف  دوجوملا 
هتجاح عابشإ  كلذب  ًالواحم   ، موي ّلك  ةعاس  وحن  يشملا  ةلآ 
حابص ّلك  ّةیضايرلا  نيرامتلا  سرامأ  تنكو   . ةكرحلا ىلإ  ةمئادلا 
ىتأ يذلاو   ، وغاكیش يف  انّبردم   ، لینروك عم  بلاغلا  يف   ، اًضيأ
تّارم اندصقي  تابو   ، انلجأ نم  نطنشاو  يف  ّةیئزج  ةروصب  ةماقإلل 

. تالضعلا ّدشو  نازوألا  عفر  ىلع  انزیفحتل  عوبسألا  يف  ةّدع 
اًمئاد دجن  انأو –  كاراب  انك –   ، ةینطولا اياضقلا  انینثتسا  ام  اذإ 
سورد نع  ةلیللا  كلت  يف  ءاشعلا  لالخ  انثداحت   . اھشقانن عیضاوم 
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اھئاطغب مئادلا  اشاس  كّسمت  نعو   ، ایلام اھذخأت  يتلا  رامزملا 
ىلع اًرطخ  تاب  هنأ  ةجردل  اًّقزممو  ًالھلھم  تاب  يذلا   ،« يكنالب »
نیح اھسأر  ّيطغیل  هعفرت  نأ  ىلع  ّرصت  تیقب  كلذ  عمو   ، اھتّحص
اًرّخؤم لیمجت  ریبخ  مایق  نع  ةفيرط  ّةصق  هل  تيور  امك   . مانت
ةسلج لبق  يّمأ  يَنیع  ىلع  ّةیعانطصا  شومر  عضو  ةلواحمب 
ءارولا ىلإ  هسأر  كاراب  عجرأ   . كلذ يف  هلشفو   ، ّةیفارغوتوف ريوصت 
كلذك  . لعفي نأ  هنم  تّعقوت  امك  اًمامت   ، كحضلا يف  قرغتساو 
لزنملا لخد  رھشأ  ةعبس  هرمع  ّلسمو  ديدج  نئاك  نع  انثّدحت 

ىلإ هادھأ   ، وب هانوعد  سكاشم  ّيلاغترب  ءام  بلك  وھو   ، اًرّخؤم
ءانثأ انیتنبال  هانعطق  دعول  ءافو   ، يدینیك دیت  روتانسلا  انتلئاع 

، ةیبونجلا ةقيدحلا  يف  هعم  ابعلت  نأ  ناتاتفلا  تداتعا   . ةلمحلا
تاطسبنملا قوف  زفقيو   ، هنايدانتو راجشألا  فلخ  نائبتختف 

. وب ّبحن  اّنلك  ّانك   . امھیتوص رثأ  يف  ةیبشعلا 
معطملا نئابز  ّبھ   ، فرصننل انفقوو  ماعطلا  ةبجو  انیھنأ  نیح 

ٍنآ يف  ّةيرورض  ریغو  ةفیطل  اھُتدجو  ةرداب  يف   ، انل اوقّفصو  نیفقاو 
. فرصنن انتيؤرل  رورسلاب  رعش  مھضعب  ّنأل  اّمبر   . اًعم

ریس ضرتعي  اًقئاعو  جاعزإلل  اًردصم  ّانك   ، كارابو ُتبھذ  امثیح 
رمألاب انرعش   . كلذ يدافت  انتعاطتساب  نكي  مل  نكل   . ةيداعلا ةایحلا 
اًھّجتم ةسداسلا  ّةداجلا  ّيسائرلا  بكوملا  انب  ربع  نیح  اًدّدجم 
اھلماكب ةقطنم  تلفقأ  دق  ةطرشلا  تناك  ثیح   ، زميات ةحاس  ىلإ 
نورظتني ليوط  ّفص  يف  دّاورلا  فقوو   ، تاعاس ذنم  حرسملا  مامأ 

. اھلامعتسا انروضح  ىضتقا  يتلا  نداعملا  فشك  ةزھجأ  نیب  رورملا 
لبق ّةیفاضإ  ةقیقد  نیعبرأو  اًسمخ  راظتنالا  نیلثمملا  ىلع  ناك  امك 

. ّينمألا قیقدتلا  ببسب  ضرعلاب  ءدبلا 
نوسليو تسغوأل  ّةیمارد  ّةیحرسم   . اًعئار ناكو   ، ضرعلا أدب  اًریخأ 

نیح  ، ىربكلا ةرجھلا  ءانثأ  غروبستیب  قدانف  دحأ  يف  اھثادحأ  رودت 
طسو ىلع  اوّقفدتو  بونجلا  نّییكریمألا  نّییقيرفألا  نیيالم  رداغ 
تسلج  . يّمأو يبأ  يَتلئاع  دارفأ  لعف  املثم  اًمامت   ، دالبلا برغ 

، يفطاوع ينبلغت   ، ضرعلاب ةذوخأم  كاراب  بناجب  مالظلا  يف 
ّيحرسملا ءادألا  كاذ  ةعور  طسو  تقولا  ضعبل  يسفن  تیسنو 
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لمعلا ّوج  نع  اًدیعب   ، ةھزنلا هذھ  قفار  يذلا  اضرلاب  روعشلاو 
. تابجاولاو

نم ةرّخأتم  ةعاس  يف  ةرئاطلاب  نطنشاو  ىلإ  انتدوع  ةلحر  يف 
اًرمأ لعفن  نأ  لبق  يضمیس  ًاليوط  اًتقو  ّنأ  ملعأ  تنك   ، ةلیللا كلت 
ّهنأل هنودقتنیس  نّویسایسلا  كاراب  موصخف   . ديدج نم  اذھك 

بزحلاو  . ًاّیحرسم اًضرع  دھاشأل  كرويوین  ىلإ  ينبحطصا 
، لزنملا ىلإ  دوعن  نأ  لبق  ّىتح  ًاّیفحص  ًانایب  رشنیس  ّيروھمجلا 

يعفاد ىلإ  ةبسنلاب  ةفلكلا  ظھاب  اًخذب  ناك  اندعوم  ّنإ  هیف  لوقي 
اّمأ  . ةزفلتملا رابخألا  تارشن  يف  اًشاقن  ریثیس  ام  وھو   ، بئارضلا
ىلع اّنثحيو   ، نلعم ریغ  لكشب  فقوملا  كلذ  ّديؤیسف  كاراب  قيرف 
رعشأ ينلعجيو   ، ّةیسایس ءاطخأ  يف  عوقولا  ّبنجت  لواحن  نأ 

عم يدرفمب  اھیف  جرخأل  ةردان  ةظحل  تقرس  يّننأل  ّةینانألاو  بنذلاب 
. يجوز

، اًمئاد داصرملاب  انل  اوناك  داّقنلاف   ، انھ ّفقوتي  مل  رمألا  ّنكل 
يأرلا مامأ  ةروصلا  بـ« ىّمسُي  امو   . ّطق اوعجارتي  مل  نّويروھمجلاو 

. اًمئاد انتایحب  ّمكحتیس  ّماعلا »
ام ةيرظنل  اًرابتخا  ّلكش  كاراب  عم  هیف  تجرخ  يذلا  دعوملا  اذھ 

ةيادبلا ذنم  ناك  رمأل   ، ةئیسلاو ةدیجلا  نیتیحانلا  تابثإ  يف  حجنو 
ءاضقل جورخلا  ًالعف  انعطتسا   ، ةھج نمف   . انیلإ ةبسنلاب  ّكش  راثم 
حاتجت نأ  لبق   ، تاونس ذنم  لعفن  ّانك  امك  ّةیسنامور  ةیسمأ 
ةّدیسو اًسیئر   » انتفصب ولو   ، انعطتساو  ، يجوز ةایح  ةسایسلا 

ماعط ةبجوب  عتمتسنو   ، اًعم ةمیمح  ةیسمأ  يضمن  نأ   ،« ىلوأ
انكردأ  ، ىرخأ ةھج  نمو   . انالك اّھبحي  ةنيدم  يف  ّيحرسم  ضرعو 

نم تاعاس  ّبلطت  هنأل   ، ّةینانألاب مّستا  رایتخالا  كلذ  ّنأ 
، ةیلحملا ةطرشلاو  ةيامحلا  زاھج  نیب  ةقبسملا  تاعامتجالا 
، معطملا يف  لُدُّنلاو   ، حرسملا يّفظومو   ، انیّفظومل ًاّیفاضإ  ًالمعو 

قيرط كولس  نم  مھتارایس  تعنُم  نيذلا  صاخشألل  اًجاعزإ  ّببسو 
نم اًءزج  كلذ  ناك   . عراشلا يف  ةطرشلا  دارفألو   ، يبرغلا بناجلا 
لمع ّبلطت  دعوملا  كلذ   . انعم نكسي  تاب  يذلا  ديدجلا  ءبعلا 
اًتقو يضقن  نأ  لجأل  كلذ  ّلكو   ، نيریثك يف  ّرثأو   ، نيریثك صاخشأ 

٣٧٣ www.jadidpdf.com



. اًعتمم
يف ًةایح  ضبانلاو  ّينغلا  انناتسب  ىلع  ّلطت  نامورت  ةفرش  تناك 
اذھ ينرمغ   . ضیبألا تیبلا  ةقيدح  نم  ّةیبرغلا  ّةیبونجلا  ةيوازلا 
ندع ّةنج  نم  ةرّغصم  ةخسن  ىري  نمك  تنك  دقف   ، اضرلاب دھشملا 
فصن عورفلاو   ، ةشرتعملا ّةیبلوللا  قورعلا  نم  ةّفلؤم   ، ّنوكتت يھو 

، اھروھظ ةيادب  يف  يھو  لصبلاو  رزجلا  تاتبن  ناقیسو   ، ةیمانلا
ءارمح راھزأ  اھفارطأ  ىلعو   ، ةفیثكلا ءارضخلا  خنابسلا  قاروأو 

. ًاّیقیقح اًماعط  عرزن  ّانك  دقل   . ةیھاز ءارفصو 
نم راغصلا  نّییناتسبلا  قيرف  ّيلإ  ّمضنا   ، وینوي / ناريزح رخاوأ  يف 
اّنلك انعكر   . ّلوألا لوصحملا  ينجنل  ةیئادتبالا   Bancroft ةسردم
حرملا يف  انَكراش   . ءّالزابلا انفطقو  ّسخلا  قاروأ  انعزنف  بارتلا  ىلع 
راجشألا لوح  رودي  ناكف   ، ناتسبلل قشاع  ّهنأ  ّنیبت  يذلا  وب  انبلك 

. سمشلا تحت  هرھظ  ىلع  بارتلا  شرتفي  ّمث  اًزفاق 
اوّدعأ ثیح   ، فاطقلا دعب  خبطملا  ىلإ  بّالطلاو  ماس  بھذ 
جاجدلا عم  اھانلكأف   ، ةفوطقملا ءّالزابلاو  ّسخلا  نم  ةطلس 

تّنيُز يتلا  كیكباكلا  ىولحب  انءادغ  يھننل   ، نرفلا يف  ّيوشملا 
رثكأ عیباسأ  ةرشع  يف  انل  ناتسبلا  جتنأ  دقل   . توت ّةبحب  اھنم  ّلك 
اھانعفد رالود  زواجتت 200  مل  ةفلكب   ، رضخلا نم  اًمارغولیك  نم 45 

. دامسلاو روزبلل  اًنمث 
. سانلا ّهبحأو   ، ةمیلسلا ةيذغتلاو  ةّحصلا  ىلإ  زمري  انناتسب  ناك 

تحت يّننأ  تكردأو   . ًایفاك كلذ  اوربتعي  نل  ضعبلا  ّنأ  ُتملع  يّننكل 
يف ءاسنلا  اًصوصخو   ، ام اًئیش  ّينم  ّعقوتي  نَم  كانھ  ّنأو   ، رھجملا
تنك اذإ  اّمع  نلءاستي  ّنك  يتاوللا   ، ةفلتخملا ّةيرادإلا  نھملا 
ةّدیسلا رود  يف  عقوقتأل  ةرادإلاو  ةیبرتلا  يف  يتربخ  نفدأس 
سانلا ّنأ  ادب   . نوللا ّةيدرولا  تاضایبلاب  ّنيزم  مخف  لزنم  يف   ، ىلوألا

. ةلماك يتاقاط  رھظُأ  ّالأ  نوشخي 
لمأ ةبیخب  ّببستأ  نأ  نم  ّدب  ال   ، تلعف امھمو  يّننأ  تملع 
ّلكو اھب  موقأ  ةكرح  ّلك  ّنأ  ّةیباختنالا  ةلمحلا  ينتّملع   . مھدحأ

. ةفلتخم تاریسفت  ةرشع  نادجیس  يھجو  ىلع  رھظي  ریبعت 
ىأر امیف   ، ةبضاغ وأ   ، حومطلا ةديدشو  ّةیماحتقا  يّننأ  ىأر  ضعبلاف 
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ّيحصلا لكألا  لوح  اھب  ثعبأ  يتلا  لئاسرلاو  يناتسب  يف  نورخآ 
لبق  . ّةیصخشلا ةوق  ىلإ  اًراقتفا  وأ   ، ّةيوسنلا ةكرحلل  ةبیخ  ردصم 
ىدحإ عم  ةلباقم  يف  تلق   ، اًسیئر كاراب  باختنا  نم  رھشأ 
ةلصاوم نوكیس  ضیبألا  تیبلا  يف  ّيساسألا  يفدھ  ّنإ  تّالجملا 

ّنكل  ، ّيضرع لكشب  كلذ  تلق   . انتلئاع يف  ةدئاق » ّمأ  كـ« يرود 
ضعب ّنأ  ادب   . ةفاحصلا اھتمّخضو   ، ناھذألا يف  تقلع  ةرابعلا 
دھجلاو میظنتلا  رادقم  اًمامت  نیكردم  اھوّلبقت  نّییكریمألا 

، ناجھتسالل ةریثم  نورخآ  اھدجو  امیف   ، دالوألا ةیبرتل  نیبولطملا 
عم بعللا  ىلع  رصتقیس   ، ىلوأ ةّدیسك  يطاشن  ّنأب  اھورّسفو 

. ّيتنبا
فدھل لمعأ  نأ  يأ   ، ءيش ّلكب  موقأ  نأ  تناك  يّتین  ّنأ  ةقیقحلا 

وھ نآلا  دیحولا  قرفلا   . اًمئاد تلعف  املثم   ، ةيانعب ّمألا  رود  يدؤأ  نأو 
. نيریثكلا راظنأ  ّطحم  ترص  يّننأ 

نأ تدرأ   . ىلوألا ةلحرملا  يف  ّهلقأ   ، تمصب لمعلا  لّضفأ  تنك 
ةقث كلتمأ  ّىتح  راظتنالاو   ، ىربك ّةطخ  عضو  يف  ّةیجھنم  نوكأ 
قيرفل تلقو   . رمألاب روھمجلا  ةحتافم  لبق  هب  موقأ  ام  يف  ةّمات 

يف قّمعتلا  لّضفأ   ، ةلأسم ّةيأ  ةجلاعم  يونأ  نیح  يّننإ  يلمع 
ًانایحأ ترعش   . اھنع ثيدحلا  يف  ةضافتسالا  ىلع  اھتسارد 
ةیحوم باسنأ  نأ  وھ  يلمع  نم  اًءزج  ّنأو   ، ةریحب يف  ّةزوإ  يّننأكو 

ّنأ امك   . ءاملا تحت  فيذجتلا  نع  ياقاس  ّفكت  ّالأ  طرش   ، ءودھلاب
ّةیفحصلا ةیطغتلاو   ، ناتسبلا امھراثأ  نيذللا  مامتھالاو  ةسامحلا 

تّدكأ  ، دالبلا ءاحنأ  ّلك  نم  ّيلع  ّتبصنا  يتلا  لئاسرلاو   ، ّةیباجيإلا
تابف  . مامتھالاو جیجضلاب  ةّدیجلا  راكفألا  طیحأ  نأ  يعسوب  ّنأ  يل 
. رثكأ جئاتن  قیقحتل  عفدلاو  ربكأ  ّةیضق  ىلع  ءوضلا  طیلست  ّيلع 
نوناعي نّییكریمألا  لافطألا  ثلث  وحن  ناك   ، هبصنم كاراب  ّىلوت  نیح 
ةنادب بسن  فاعضأ  ةثالثب  تعفترا  امك   . ةنادبلا وأ  نزولا  يف  ةدايز 
ةباصإلا تالاح  تلّجسو   . ةریخألا ةثالثلا  دوقعلا  لالخ  لافطألا 
لافطألا ىدل  ةیناثلا  ةئفلا  نم  يّركسلا  ضرمو  مدلا  طغض  عافتراب 

تناك ةنادبلا  ّنأ  اوركذ  نّويركسعلا  ةداقلا  ّىتح   . ّةیسایق تالّدعم 
. ّةيركسعلا ةمدخلل  ةیلھألا  مدع  بابسأ  ىلوأ  نم 
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نم  ، ّةیلئاعلا ةایحلا  بناوج  ّلك  لاطت  ةلكشملا  كلت  تناك 
عساولا ضیفختلا  ىلإ  ًالوصو   ، ةجزاطلا هكاوفلل  ةعفترملا  راعسألا 
سرادملا يف  ّةیھیفرتلاو  ةیضايرلا  جماربلا  ليومتل  قاطنلا 

ويدیفلا باعلأو  رتویبموكلاو  نويزفلتلا  ةزھجأ  تسفانتو   . ّةیموكحلا
ءاقبلا ادب  ءایحألا  ضعب  يفو   ، لافطألا تاقوأب  راثئتسالا  ىلع 
تنك امك   ، بّعلل جورخلا  رایخ  نم  ًانامأ  رثكأ  اًرایخ  لزنملا  لخادب 
ىربكلا ندملا  يف  ةریقفلا  ءایحألا  تناك   . انتلوفط يف  لعفن  غيركو 

ناك دالبلا  نم  ةعساش  قطانم  يفو   . ةلاقب رجاتم  ىلإ  رقتفت 
تاجتنملا ىلإ  لوصولا  نوعیطتسي  ال  نّویفيرلا  نوّقوستملا 
معاطملا يف  ةیئاذغلا  صصحلا  مجح  ناك  تقولا  اذھ  يف   . ةجزاطلا

ةلباقلا تابجولاو   ، ةّالحملا بوبحلا  تانالعإ  تاراعشو   ، ديازتي
لخدت  ، مخضلا مجحلا  تاذ  ةمعطألاو   ، فيوركیملا نارفأب  نیخستلل 

. نوتركلا جمارب  نودھاشي  مھو  لافطألا  لوقع  ىلإ  ةرشابم 
ریثت دق  يئاذغلا  ماظنلا  نم  دحاو  ءزج  ولو  نیسحت  ةلواحم  ّنكل 
ىلع برحلا  ُتنلعأ  اذإ  يّننأ  ُتيأر   . ةبضاغلا لعفلا  دودر  نم  ریثكلا 
يھجو يف  فقت  دقف   ، ّركسلاب ةعبشملا  لافطألا  تابورشم 

ةمدختسملا ةرذلا  وعرازم  كلذك  لب  ىربكلا  تابورشملا  تاكرش 
ميدقت ىلإ  توعد  اذإو   . ةّیلحُملا ّداوملا  نم  ریثكلا  ةعانص  يف 
طغضلا تاعومجمب  مدطصأسف   ، رثكأ ةیّحص  ّةیسردم  تابجو 
مَّدقي يذلا  ماعطلا  وھ  ام  ّررقت  يتلا  ىربكلا  تاكرشلا  نم  ةّفلؤملا 
اھّتیضق ورصانمو  ةّماعلا  ةّحصلا  ءاربخ  ّلظ   . سرادملا يف  لافطألل 
لضفألا تابورشملاو  ةمعطألا  تاكرش  مامأ  تاونسل  نيزجاع 
ةدّحتملا تايالولا  يف  ّةیسردملا  ءادغلا  تابجوف   . ًاليومتو اًمیظنت 

. ًاّيونس رالود  تارایلم  هتمیق 6  اًعاطق  ّلثمت 
نكأ مل   . رییغتلا هاّجتاب  عفدلل  ناح  تقولا  ّنأب  ترعش   ، كلذ عمو 
دھشت اكریمأف   . اياضقلا هذھ  هبذجت  يذلا  دیحولا  الو  ّلوألا  صخشلا 

. ّةوق دادزت  ةكرحلا  هذھو   ، يّحصلا ماعطلاب  ةبلاطملل  ةكرح  ءوشن 
لواح  . ّةیكریمألا ندملا  ّلك  يف  ةعارزلا  ةسراممب  ضعبلا  أدب  دقو 

ةلكشملا ةجلاعم  ءاوس  ّدح  ىلع  نّویطارقميدلاو  نّويروھمجلا 
اورمثتساف  ، ّيلحملا ىوتسملا  ىلع  امك  تايالولا  ىوتسم  ىلع 
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نم ديزملا  ءانبك   ، میلسلاو يحصلا  شیعلاب  حمست  عيراشم  يف 
يل ناھرب  ةباثمب  كلذ  ناك   . ةّماعلا قئادحلاو  ةاشملل  ةفصرألا 
. اھفاشكتسا نكمي  عسوأ  ةكرتشم  ّةیسایس  ّةیضرأ  دوجو  ىلع 
عم قیسنتلاب  ریغصلا  يقيرفو  تأدب  ماعلا 2009،  طساوأ  يف 

ءاربخلا عم  عامتجالابو  ّيبرغلا  حانجلا  يف  تاسایسلا  يعضاو 
يف ّزكرن  نأ  انّررق   . ّةطخ ىلإ  لوصولل   ، اھجراخو ةموكحلا  لخاد 
رمأ مھتاداع  رییغت  ىلع  نیغلابلا  لمح  ّنأل   ، لافطألا ىلع  انلمع 
يف انتصرف  ّنأب  انرعشو   . ّةیسایسلا ةیحانلا  نم  بعصو  ّقاش 
ریكفتلا ىلع  لافطألا  ةدعاسم  انلواح  اذإ  ربكأ  نوكتس  حاجنلا 

. ّةركبم ّنس  يف  نيرامتلاو  ماعطلاب  ّقلعتي  ام  يف  ةفلتخم  ةقيرطب 
؟ قدصب لافطألاب  ّمتھن  ّانك  اذإ  انضراعي  نأ  هنكمي  نَم 

يسفن تمزلأ   . تأدب دق  ّةیفیصلا  ّيتنبا  ةزاجإ  تناك   ، كاذنآ
رئاس صیصختو   ، ًاّیعوبسأ مّايأ  ةثالث  ىلوألا  ةّدیسلا  رودب  مایقلاب 

تاّمیخم ىلإ  ّيتنبا  لاسرإ  نم  ًالدبو   . يتلئاعل عوبسألا  مّايأ 
ضعب وعدأ  تنكف  امابوأ .» ّمیخم   » هتیمسأ ام  ةرادإ  تّررق   ، ّةيراھن
شیعن يتلا  ةقطنملا  ىلإ  ّفرعتنو  ّةیلحم  تالحرب  موقنل  ءاقدصألا 
يداو يف  رواغم  انفشكتساو  نونرف  لبجو  ولیشتیتنوم  انرز   . اھیف

Bureau of Engraving ةعابطلاو (  شقنلا  بتكم  انرز  امك   . اودنانیش
ىلع ةلوجب  انمقو   ، رالودلا ةعانص  ّمتت  فیك  ىرنل  ( and Printing

، نطنشاو نم  يقرشلا  يبونجلا  ءزجلا  يف  سالغود  كيردرف  لزنم 
دعبو  . لطبو ملع  لجر  ىلإ  ّلوحتي  نأ  نم  دبع  ّنكمت  فیك  انّملعتو 

ام هیف  نافصت  ریغص  ريرقت  ةباتك  ّيتنبا  نم  بلطأ  تنك  ةرايز  ّلك 
. ةركفلا تلمھأف   ، ةرتف دعب  ناّجتحت  اتأدب  امّھنكل   ، هاتّملعت

وأ ركابلا  حابصلا  يف  تالحرلا  كلت  جمربن  نأ  عاطتسملا  ردق  انلواح 
يك ةيامحلا  زاھج  دارفأ  مامأ  لاجملا  يف  حاسفإلل  ءاسملا  يف 
نم ریثكلا  ةراثإ  نود  نم  اھقالغإ  وأ  ةقطنملا  ءالخإ  نم  اوّنكمتي 

ّببسي ناك  كاراب  نود  نم  انباھذ  ّنكل   ، جاعزإلل اًردصم  انیقب   . ةبلجلا
نیح بنذلاب  روعشلا  نم  يسفن  ّررحأ  نأ  لواحأ  تنك   . ّلقأ اًجاعزإ 
يتلا ّةيرحلاب  لّقنتلا  نم  اّنكمتت  نأ  تدرأ  دقف   ، ّيتنباب رمألا  ّقلعتي 

. دالوألا رئاس  اھب  ّعتمتي 
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ةيامحلا زاھج  نیبو  ينیب  عقو   ، ماعلا كلذ  نم  قباس  تقو  يف 
نّررق اھتاقیفر  نم  ةعومجم  ىلإ  مامضنالل  ایلام  تیعُد  نیح  فالخ 
ةینمألا بابسألا  ّنأ  ىلإ  اًرظن   . تاّجلثملا لوانتل  باھذلا  ةأجف 
انیجمانرب ّنأ  ىلإو   ، ىرخأ ةلئاع  ةرّایس  يف  بوكرلا  نم  اھعنمت 

لیق  ، عیباسأ لبق  نيرّضحمو  نیلفاح  اناك   ، انأو كاراب   ، نّییمویلا
ةعومجملا دئاق  ءاعدتسا  ّمتي  ّىتح  ةعاس  راظتنالا  اھیلع  ّنإ  ایلامل 

ّبلطت يذلا  رمألا   ، ةمصاعلا يحاوض  نم  اھتيامحب  ةجلوملا  ةینمألا 
اًریخأت ّببسو   ، راذتعالل ّةیفتاھلا  تالاّصتالا  نم  ددعب  مایقلا  ّانم 

. عیمجلل
عطتسأ مل   . هایناعت نأ  ّيتنبال  درُأ  مل  ام  اًمامت  وھ  ءبعلا  اذھ 

زاھج دارفأ  ناك   . ّيلإ ةبسنلاب  ًاّیقطنم  نكي  مل  رمألاف   ، يبضغ ءاوتحا 
مھتارّایس ةذفانلا  نم  ىرأو   ، ضیبألا تیبلا  ةقورأ  نوألمي  ةيامحلا 

ىلع لوصحلا  عطتست  مل  يتنبا  ّنكل   . ّيرئادلا قيرطلا  يف  ةنوكرم 
نم ءيشب  مایقلا  عیطتست  ال  اّھنأل   ، اھئاقدصأ عم  باھذلل  ينذإ 

. اھتيامحب ةجلوملا  ةینمألا  ةعومجملا  دئاق  نود 
ءارش الو   ، اذكھ ریست  تالئاعلا  ال  : » ةيامحلا زاھج  دارفأل  تلق 
ّكرحتلا مكیلعف   ، لفط ةيامح  متدرأ  اذإ  اذكھ ! ّمتي  تاّجلثملا 

ّىتح هتاءارجإ  ةيامحلا  زاھج  عجاري  نأ  ىلع  تررصأو  لفطك »!
ضیبألا تیبلا  ارداغت  نأ  لبقتسملا  يف  ایلامو  اشاس  عیطتست 

كلذ ناك   . اًقبسم طیطختلل  ةمخض  دوھج  لذب  نود  نمو   ، نامأب
يننكمي يتلا  دودحلل  رخآ  ریغص  رابتخا  ةباثمب  ّيلإ  ةبسنلاب 
انعنتقاو  ، ّةيوفعب ّفرصتلا  ةركف  نع  انّیلخت  دق  كارابو  تنكو   . اھغولب

اندرأ اّننكل   ، انتایح يف  تاوزنلل  وأ  لاجترالل  ةحاسم  ّيأ  كلمن  اننأب ال 
. انیتنبال ةّرفوتم  ةحاسملا  هذھ  ءاقبإل  حفاكن  نأ 

، ّهلقأ  . اًھابتنا يبایث  نوریعي  سانلا  أدب  ةیباختنالا  ةلمحلا  لالخ 
بّاتك لعج  ام  وھو   ، اًھابتنا اھریعت  يتلا  يھ  مالعإلا  لئاسو  تناك 

تاقیلعتلا نم  ًالیس  قلطأ  ام   ، يبایث ىلإ  نوتفتلي  ءايزألا  تاّنودم 
ةليوط يّننأل  اّمبر   . اًديدحت كلذ  ثودح  ببس  لھجأ   . تنرتنإلا ربع 

. ثدح ام  اذھ  نكل   . ةئيرج ءايزأ  ءادترا  ىشخأ  الو  ةماقلا 
اّمأ  ، رابخألا تارشن  يف  دري  بعك  نودب  ًءاذح  يلاعتنا  ّدرجم  ناك 
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ينیتاسفو  ، ةحوتفملا ةفیفخلا  يتازنكو   ، يتمزحأو  ، يئلآل
ضیبألا ناتسفلل  ءيرجلا  يرایخو   ،J. Crew ّلاحم يف  ةارتشملا 
تاقیلعتلاو ءارآلا  نم  ًالیس  قلطأ  كلذ  ّلك   ... بیصنتلا لافتحا  يف 

باطخ روضحل  نیّمك  نودب  اًقماغ  ًاّیجسفنب  ًاناتسف  تيدترا   . ةيروفلا
ةروص طاقتلال  نیّمك  الب  اًّقیض  دوسأ  ًاناتسفو   ، سرغنوكلا يف  كاراب 
نيوانع ّيعارذ  نع  ثيدحلا  رّدصتف   ، ضیبألا تیبلا  يف  يل  ّةیمسر 
ّةیلئاع ةلحر  يف  انبھذ  ماع 2009،  فیص  رخاوأ  يف   . ةأجف رابخألا 
ةرئاط نم  لّجرتأ  انأو  ةروص  يل  تطقُتلاف   ، نویناك دنارغ  ىلإ 
داقتنالل ةروصلا  كلت  ينتّضرع   . اًریصق ًالاورس  ةيدترم  ةسائرلا 

كاذموي 41 تغلب  ةرارحلا  ّنأ  مغرب  راقولاو  ةمشحلل  يلامھإ  ةعيرذب 
. ةيوئم ةجرد 

يفو  . هلوقأ ءيش  ّيأ  نم  رثكأ  اًمامتھا  ریثت  يسبالم  ّنأ  ادب 
ةسردم تابلاطب  ّرثؤملا  يئاقل  دعب  حرسملا  ترداغ  نیح   ، ندنل
هتھّجو لاؤس  ّلوأ  ّنأ  تملع   ،Elizabeth Garrett Anderson

مّمص نَم  : » ناك يتادعاسم  ىدحإ  ىلإ  ثدحلا  ّيطغت  ةلسارم 
«. ؟ اھناتسف

ةصرف هرابتعا  تلواح  يّننكل   ، طابحإلاب ينرعشُي  رمألا  كلذ  ناك 
نم كلمأ  ام  ّلك  ّيلع  ةضورفملا  فورظلا  كلت  يف  مدختسأو  ّملعتأل 
ام ةيؤر  تّالجملا  حّفصت  نم  مھدحأل  لوألا  فدھلا  ناك  اذإف   . ذوفن

ةفقاولا ّيدنجلا  ةجوز  اًضيأ  ىري  نأ  وجرأ  تنك   ، سبالم نم  هيدترأ 
ّةلجم تضرع  نیح   . لافطألا ةّحص  لوح  هتلق  ام  أرقيو   ، يبناجب
دارفأ شقانت   ، كاراب باختنا  دیعُب  اھفالغ  ىلع  يتروص  عضو   Vogue
ةشئاط ةأرماك  ودبأ  ينلعجیس  كلذ  ناك  اذإ  ام  لوح  يقيرف 
ةياھنلا يف  انّررق  اّننكل   . ّيداصتقا ّرتوت  ةرتف  يف  ّةيوبخن  وأ  ةیلابمال 

رمأ تّالجملا  فالغ  ىلع  تاّنولملا  ءاسنلا  روھظ  ّنأل  كلذب  لوبقلا 
ّةصاخلا يسبالم  رایتخا  ىلع  تررصأ  كلذك   . ةیمھألا ةياغ  يف 

وو نوسياج  میمصت  نم  نیتاسف  تيدتراو   ، ريوصتلا ةسلجل 
. بوھوملا ينیتاللا  مّمصملا   ، زغيردور وزیسرانو 

مل ةلماع  اًّمأ  ينوكف   ، ةعضاوتم ءايزألا  ملاعب  يتفرعم  تناك 
، ّةیباختنالا ةلمحلا  لالخ   . هيدترأ ام  يف  اًریثك  ریكفتلاب  يل  حمسي 
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ثیح  ، وغاكیش يف  ةسبلأ  ّلحم  نم  يتاجاح  مظعم  تيرتشا 
ىعدت  ، تاعیبملا نع  ّةباش  ةلوؤسم  يقتلأ  نأب  ّظحلا  ينفلاح 
سيول تناس  يف  تأشن  يتلا  ثيديریم  تناك   . بوك ثيديریم 

، نیفلتخملا نیمّمصملا  لامعأب  ةریبك  ةفرعمو  ةبقاث  ةرظن  ةبحاص 
، كاراب باختنا  دعب   . ةحرملا ةجسنألاو  ناولألا  رایتخا  دیجت  تناكو 

ةدِعاسم ةفصب  لمعلل  نطنشاو  ىلإ  لاقتنالاب  اھعانقإ  ُتعطتسا 
ةقيدص تحبصأ  ام  ناعرسو   ، يسبالم نع  ةلوؤسمو  ّةیصخش 

. ةقوثوم
نم ةریبك  تایّمك  رھشلا  يف  نیّترم  مدقتست  ثيديریم  تناك 
وأ ةعاس  يضمنف   ، ضیبألا تیبلا  يف  انتماقإ  ّرقم  ىلإ  سبالملا 

تابسانملل اًقفو  سبالملا  رایتخاب  موقنو   ، اھتبرجت يف  نیتنثا 
يسبالم ّلك  نمث  عفدأ  تنك   . ةیلاتلا عیباسألل  ةّررقملا 
نیممصملا عیقاوت  لمحت  يتلا  نیتاسفلا  ءانثتساب  يتاراوسسكأو 

اھّايإ ينریعي  يتلاو   ، ّةیمسرلا تابسانملل  اھيدترأ  يتلاو 
اًقفو  ، ّينطولا فیشرألا  ةرئاد  ىلإ  اًقحال  اھب  ّعربتلا  ّمتیل  نومّمصملا 
سبالم نم  هراتخأ  ام  اّمأ   . ضیبألا تیبلاب  ّةصاخلا  ّةیقالخألا  دعاوقلل 

نم نيرخآلا  عنمأل  ةأجافم  ثادحإ  ىلإ  هلالخ  نم  فدھأ  تنكف 
ًانزاوت میقأ  نأ  ّيلع  ناك   . يبایث لالخ  نم  ةّنیعم  لئاسر  جاتنتسا 
نأو  ، تايرخألا سبالم  بجحأ  نأ  نود  نم  يسبالمب  ّزیمتأف   ، اًقیقد
ُتملع ءادوس  ةأرما  يّننأ  ّدرجملو   . ّنھنیب بوذأ  نأ  ال  ّنھب  طلتخأ 
ةظھاب سبالم  ربتعُي  ام  تيدترا  ءاوس  داقتنالل  ّضرعتأس  يّننأ 
تعمجف  . اًّدج ّةيداع  سبالم  تيدترا  وأ   ، يھابتلاب يحوت  دق  نمثلا 
سروك لكيام  میمصت  نم  ةمخف  ةرّونت  يدترأ  ترصو   ، نیتیحانلا نیب 

يف دوعأل   ،Target نم سبالم  اًموي  راتخأو   ،Gap نم تریش  يت  عم 
تفل تدرأ   . غربنتسروف نوف  ناياد  میماصت  دحأ  يدترأو  يلاتلا  مویلا 
كئلوأ اًصوصخو   ، مھميركتو نّییكریمألا  نیمّمصملا  ىلإ  هابتنالا 

نیمّمصملل ًاطابحإ  كلذ  ّببس  ولو  ّىتح   ، ةرھش ّلقألا 
هئایتسا نع  ّربع  يذلا   ، اتنرال ود  راكسوأ  مھنیب  نمو   ، نيروھشملا
مادختسال ةقيرط  ّالإ  يرایخ  نكي  مل   . همیماصت يئادترا  مدع  نم 

. نيدعاولا بابشلا  نیمّمصملا  نم  ددع  زاربإل  ّيلإ  روھمجلا  ةرظن 
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يف ًابيرقت  ءيش  ّلكب  ّمكحتت  ّماعلا » يأرلا  مامأ  ةروصلا   » تناك
نأ ترتخا  ام  لك  يف  عقاولا  اذھ  تللغتساف   ، ةسایسلا ملاع 

هتقفنأ ام  ّلك  نم  رثكأ  ًالامو  اًریكفتو  اًتقو  رمألا  ّبلطت  دقو   . هيدترأ
هب موقت  اًقیقد  اًثحب  ّبلطت  كلذك   . يضاملا يف  يسبالم  ىلع 
تناك ام  ًابلاغف   . ّةیجراخلا يتالحر  ّصخي  ام  يف  اًصوصخو   ، ثيديریم
امو نیمّمصملا  نم  مھراتخن  نَم  ّنأ  نم  ّدكأتلا  يف  تاعاس  يضمت 

نادلبلاو بوعشلا  ىلإ  ةءاسإ  ّلكشي  ال  ءايزألاو  ناولألا  نم  هررقن 
اشاسل سبالملا  ءارشب  اًضيأ  موقت  ثيديریم  تناك   . اھروزن يتلا 

، تاقفنلا يف  ةدايز  ينعي  ام  وھو   ، ّةیمسرلا تابسانملا  لبق  ایلامو 
نیح ًانایحأ  دّھنتأ  تنك   . اًضيأ امھیلإ  ةصخاش  تناك  نویعلا  ّنكلو 
لمعلا ىلإ  يضميو  هتنازخ  نم  اھتاذ  ةقماغلا  ّةزبلا  جرخُي  كاراب  ىرأ 

تابسانملا يف  اّمأ   . هرعش طیشمت  ىلإ  ّىتح  جاتحي  نأ  نود  نم 
وأ  ، اھئاقبإ وأ  ةرتسلا  علخ  نیب  رایتخالا  ىلع  هّمھ  رصتقا  دقف  ةّماعلا 

. اھنود نم  باھذلا  وأ  قنعلا  ةطبر  دقع  نیب 
. تاّدعتسم ءاقبلا  ىلع  اًمئاد  نیتصيرح  ثيديریمو  تنك  يّننكل 

سلجأ تنك   ، يسبالم ةفرغ  يف  اًديدج  ًاناتسف  ّبرجأ  نیحو 
لكشب ّيعارذ  ّكرحأو   ، مامألا ىلإ  ّةوقب  يسفن  عفدأو   ، ءاصفرقلا

ّدیقي ام  ّلك  ضفرأ  تنك   . ةكرحلا ىلع  ةرداق  يّننأ  نم  ّدكأتلل  ّيرئاد 
ًابّسحت ّةیطایتحا  سبالم  يعم  ذخآ  تنك  تالحرلا  يفو   . يتكرح

نع كیھان   ، دیعاوملا يف  وأ  سقطلا  لاوحأ  يف  تاّریغتلل 
كلذك  . باّحس ّلطعت  وأ  تابورشم  طوقسك  ةبعرملا  تاھويرانیسلا 
ّرطضي ناك  كاراب  ّنأل   ، متآملاب قیلي  ًاناتسف  اًمئاد  ّئیھأ  نأ  تّملعت 

نم ءاضعأ  وأ  دونج  تازانج  روضحل  ةعرسب  رفسلا  ىلإ  ًانایحأ 
. نّییملاع ةداق  وأ  سرغنوكلا 

، تيار ينوج  ىلع  كلذكو   ، ثيديریم ىلع  اًریثك  دمتعأ  ّتب 
ةكحض كحضيو  ةتفلم  ةعرسب  ثّدحتي  يذلا  يرعش  فّفصم 

يف اًّدج  قیقدلاو  قیقرلا  جایكاملا  ریبخ   ، يار لراكو   ، ةلجلجم
يقيرف اھیلع  قلطأ  يتلا  ةریغصلا –  ةعومجملا  كلت  تناك   . هلمع
ةقثلا ينحنمت  لامكلا – ) ّيثالث  يأ  « ) The trifecta بقل «  ریبكلا 

ّةيأ ّنأ  اّنلك  انكردأ  دقف   ، موي ّلك  نلعلا  ىلإ  جورخلل  اھیلإ  جاتحأ  يتلا 
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مل  . ةعشبلاو ةفیخسلا  تاقیلعتلا  نم  ةروفل  نانعلا  قلطتس  ةوفھ 
دقو  ، يتروص ىلع  ةظفاحملل  اًصاخشأ  ّفظوأ  دق  يننأ  ّطق  ّلیختأ 
ةقیقح تفشتكا  ام  ناعرس  يّننكل   . ةيادبلا يف  ةركفلا  ينتجرحأ 
ةّماعلا ةایحلا  يف  تازرابلا  ءاسنلا  ّلك  ّنأ  يھو   ، اھنع ّملكتي  دحأ  ال 

لثم نيدعاسم  ىلع  ندمتعي   ، تامجنلا وأ  تّایسایسلاك  مویلا 
ةبيرضو  ، ًاّيرورض ًابلطم  تاب  رمألاف   . لراكو ينوجو  ثيديریم 

ّيعامتجالا اناوتسم  ىلع  ةظفاحملل  اھعفد  انیلع  ّةیساسأ 
. يقارلا

اھضرف يتلا  تايّدحتلا  تايرخألا  ءاسؤرلا  تاجوز  تھجاو  فیك 
ماعلا يف   . ملعأ ال  ؟  ّنھسبالمو ّنھجایكامو  ّنھرعشب  مامتھالا 
ًابتك لمحأ  اًرارم  ينتدجو   ، ضیبألا تیبلا  يف  هتیضق  يذلا  ّلوألا 
تنك يّننكلو   ، ّنھنع تبتُك  وأ   ، تاقباس ءاسؤر  تاجوز  اھتّفلأ 

وأ هبشلا  هجوأ  فرعأ  نأ  درأ  مل   . يدي نم  اھعضأ  ام  ناعرس 
. اننیب فالتخالا 

ةفرغ يف  لوانتنل  نوتنیلك  يرالیھ  تفضتسا   ، ربمتبس / لوليأ يف 
دیعُب كاراب  ينأجاف   . هراظتنا لاط  اًعتمم  ءادغ  انتماقإ  ّرقمب  ماعطلا 
نایسن اعاطتسا  امدعب   ، هتیجراخل ةريزو  يرالیھ  رایتخاب  هباختنا 

، ّةيدیھمتلا ّةیباختنالا  ةلمحلا  اھتّفلخ  يتلا  ةميدقلا  ةكرعملا  حورج 
دادعتسا ريدقت  يف  اھأطخب  ينتحراص   . ةءّانب لمع  ةقالع  ةماقإو 
ةّدیسلا نوكتل  لامعألا  ملاع  نم  يتأت  ةرِدابم  ةأرماب  لوبقلل  اكریمأ 
تظفاح  ، ساسنكرأ ىلع  اًمكاح  اھجوز  باختنا  دعب   . ىلوألا

دوھج يف  تمھاسو   ، ةاماحم ةكرش  يف  اھلمع  ىلع  يرالیھ 
ىلإ تلصو  نیح  اّھنكلو   . ةیبرتلاو ةیحصلا  ةياعرلا  نیسحتل  اھجوز 

تّضرعتو ةّدشب  تھبوج   ، لمعلل ةقاطلاو  ةبغرلاب  ةمعفم  نطنشاو 
ضیبألا تیبلا  تاسایس  يف  رودب  اھمایق  ببسب  ديدشلا  داقتنالل 
ةيودم ةلاسر  تّقلتو   . ةیحصلا ةياعرلا  عاطق  حالصإل  هدوھج  نمض 

ال  . اھل سیلو  اھجوزل  اوّتوص  نیبخانلا  ّنأ  اھدافم  ةوسقلا  ةديدش 
تلجعتسا اّھنأ  ودبي   . ّيبرغلا حانجلا  يف  ءاسؤرلا  تاجوزل  ناكم 

. قھاش رادجب  تمدطصاف   ، ریثكلا قیقحت 
تاجوز براجت  نم  ربعلا  صلختسأو   ، رادجلا كلذ  ّبنجتأ  نأ  ُتلواح 
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يف اًنلع  وأ  ةرشابم  لّخدتأ  ّالأ  ىلع  تصرحف   . تايرخألا ءاسؤرلا 
عم ًاّیموي  لصاوتلل  يقيرف  ىلع  تدمتعا  لب   ، ّيبرغلا حانجلا  نوؤش 
ّلك ةعجارمو   ، اندیعاوم جمارب  قیسنتو   ، حصنلا لدابتو   ، كاراب قيرف 

رھظملا ىلع  نودّدشي  سیئرلا  يراشتسم  ّنأ  ىرأ  تنك   . ّةطخ
قوف يرعش  تالصخ  لدسأ  نأ  تاونس  دعب  تّررق  نیحف   . ّيجراخلا
كاراب قيرف  ةراشتسا  ىلإ  ةجاحلاب  يقيرف  دارفأ  رعش   ، ينیبج

. ةلكشم ّةيأ  ةراثإ  مدع  ىلع  اًصرح   ، ًّالوأ
ظّفحتي كاراب  قيرف  ناك   ، ئیسلا ّيداصتقالا  عضولا  ىلإ  اًرظن 

وأ شیطلاب  يحوت  دق  ضیبألا  تیبلا  نم  ةروص  ّةيأ  جورخ  ىلع  اًمئاد 
ينبساني مل  رمألا  كلذ  ّنكل   . ةبیصعلا ةلحرملا  كلت  يف  ةّفخلاب 
اًصوصخو ةبیصعلا –  تارتفلا  لالخ  ّىتح  ّهنأ  ةبرجتلا  ينتّملع   . اًمئاد

لجأ نمو   . كحضلاب ءرملا  ّرمتسي  نأب  سأب  ال  تارتفلا –  كلت  لالخ 
انھو  . ةیلستلل قرط  داجيإ  بجي  ناك   ، اًديدحت دالوألا  ةحلصم 
ىلع يمزع  نأشب  كارابب  ّصاخلا  لصاوتلا  قيرفب  يقيرف  مدطصا 
حانجلا ّنظ  دقف   . ضیبألا تیبلا  يف  دالوألل  نيوولاھ  ةلفح  ةفاضتسا 
ّلوألا راشتسملا  حبصأ  يذلا   ، دورلسكأ دیفياد  اًصوصخو   ، ّيبرغلا
ةلفحلا هذھ  ّنأ   ، سبیغ تربور  مالعإلا  ريزوو   ، ةديدجلا ةرادإلا  يف 
ثادحإ ىلإ  ّيدؤت  دقو   ، ةفلكلا ظھابو  هب  اًغلابم  اًضارعتسا  ربتعُتس 

مامأ ةروصلا  ّنإ  مھلوقب  كلذ  نع  اوّربعو   . روھمجلاو كاراب  نیب  خرش 
تررصأو  ، يأرلا مھتفلاخ  ّينكل   . اًّدج ةّئیس  ودبتس  ّماعلا  يأرلا 

مل نيذلا  دونجلا –  تالئاعو  ةنيدملا  دالوأل  نيوولاھ  ةلفح  ّنأ  ىلع 
نم ریسي  ءزجل  ّهلحم  يف  اًمادختسا  ّلثمت  ّطق –  ضیبألا  تیبلا  اوري 

. ّةیعامتجالا نوؤشلا  بتكمب  ةصاخلا  هیفرتلا  ةینازیم 
نع اّفقوت  امّھنكل  ةركفلا  ىلع  سبیغو  دورلسكأ  قفاوي  مل 
رھش ةياھن  يف  ةریبك  يتداعس  تناك  مكو   . اھنأشب انتبراحم 
ةقيدح يف  لطر  فلأ  نزت  ةلئاھ  ةنیطقي  ةيؤرب   ، ربوتكأ / ّلوألا نيرشت 
ّةیمظع لكایھ  لاكشأب  ةّركنتم  ةقرف  تفزع   . ضیبألا تیبلا 

رادج نم  ءادوس  ةقالمع  توبكنع  ّتلدت  امیف   ، زاجلا ىقیسوم 
طقرأ رمن  ّيزب  ةّركنتم  ضیبألا  تیبلا  مامأ  ُتفقو   . ّيلامشلا لخدملا 
لوح نیّقلعم  رمن  ينذأو  ةّطقرم  ةزنكو  دوسأ  لاورس  نم  ّفلأتي 
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نأ لبق  ّىتح  ّطق  ّركنتلا  ّبحي  نكي  مل  يذلا  كاراب  اّمأ   . سأرلل ةباصع 
دقف  ، نابسحلا يف  هذخأ  بجي  اًرمأ  ماعلا  يأرلا  مامأ  ةروصلا  حبصت 
دیشأ ّالأ  انھ  يننكمي  ال   . اًّدج ّةيداع  ةزنك  ًايدترم  يبناجب  فقو 

ّمتأ ىلع  ناكو   ، ردياف ثراد  ّيزب  اًّركنتم  ىتأ  يذلا  سبیغب 
ةھكافلاو تيوكسبلا  نم  اًسایكأ  كاذتلیل  انمّدق   . حرملل دادعتسالا 

ىتأ دقو   . ةسائرلا متخ  لمحت  بلع  يف   M&M الوكوشو ةففجملا 
ءايزأب نيّركنتم  لفط  يفلأ  نم  رثكأ  ضیبألا  تیبلا  ةقيدح  ىلإ 

، حابشأو  ، نیقراخ لاطبأو   ، ةنصارقو  ،Grim Reaper و  ، تاریمأ
مامأ ترھظ  يتلا  ةروصلا  تناك  ّيلإ  ةبسنلاب   . لوبتوفلا يبعالو 

. ّةرملا هذھ  اًمامت  ةحجان  ّماعلا  يأرلا 
اًرومأ انّملعيو   ، رخآ ىلإ  مسوم  نم  ةایحلاب  ضبني  ناتسبلا  ناك 
اًراطمأ انیناعو   ، معط البو  اًتھاب  ناك  ّهنكل  اًماّمش  انعرز  دقف  ةریثك :
يتأت رویطلا  تناك  امك   . ةبرتلا نم  ایلعلا  تاقبطلا  تفرج  ةريزغ 

، ام ةلكشم  تعقو  اّملكو  اّننكل   . رایِخلا سفانخلا  تزغو   ، انتوت لكأتل 
، سمادأ میج  ةدعاسمب  ةفیفطلا  تاليدعتلا  ضعب  يرجن  ّانك 

تیبلا يف  ةنتسبلا  نع  لوؤسملاو   National Park ةقيدح ّيناتسب 
ّمث  ، ضیبألا تیبلا  يضارأ  ىلع  فرشملا   ، ياناھ ليادو   ، ضیبألا
تابجو تتاب   . جاتنإلا ةرفوب  عتمتسنو   ، انعورشم يف  اًمدق  يضمن 
تفللاو رزجلاو  يلوكوربلا  نّمضتت  ةماقإلا  ّرقم  يف  انئاشع 
لوصحم ّلك  نم  ءزجب  ّعربتن  انأدبو   . ّةیبونجلا ةقيدحلا  يف  ةعورزملا 

. نيّدرشملا ةياعرل  ةیلحملا  ةيریخلا   Miriam’s Kitchen ةّیعمجل
يتلا تّایصخشلا  ىلإ  ايادھك  اھمّدقنو  رضخلا  فطقن  انحر  كلذك 
ناتسبلا تاب   . ةديدجلا اننارفق  نم  لسعلا  ةیعوأ  ىلإ  ةفاضإ   ، انروزت

نم اوحبصأ  نأ  ةيادبلا  يف  هوضراعم  ثبل  امو   ، انیّفظومل رخف  ردصم 
ًاّینغو ًاطیسب  ناتسبلا  ناك   ، ّيلإ ةبسنلاب   . هب نیبجعملا  ّدشأ 
امك  ، دحاو ٍنآ  يف  ًاّيوقو  ًالیمج  ناك   . ناميإلاو دھجلل  اًزمرو   ، ًاّیحصو

. سانلا جھبأ 
حانجلا يف  يقيرفو  تنك   ، ةمرصنملا ةلیلقلا  رھشألا  لالخ  يف 

، انّتیضق يرصانمو  لافطألا  ةّحص  ءاربخ  عم  انشقانت  دق  ّيقرشلا 
اندوھجم اھیلع  ينبنس  يتلا  سسألا  عضو  ىلع  انتدعاسمل 
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ىلع مھتدعاسمل  لضفأ  تامولعم  يلاھألل  مّدقن  نأ  اندرأ   . ریبكلا
سرادم ءاشنإ  ىلع  لمعلاو   ، مھتالئاعب ّقلعتت  ةیحص  تارارق  ذاختا 

ىلع لوصحلا  ّةیناكمإ  نیسحتو   ، لضفأ وحن  ىلع  ةّحصلاب  ّمتھت 
ّةيدسجلا ةكرحلا  طیشنتل  رثكأ  لئاسو  داجيإو   ، يّذغملا ماعطلا 

ىلع روھمجلا  عالطإ  ةقيرط  ّنأ  اًضيأ  تكردأ   . بابشلا ةحيرش  ىدل 
تامدخ ىلإ  اًدّدجم  تأجل  كلذل   . ةیمھألا ةغلاب  ةلأسم  يھ  انلمع 
ةدعاسمل ّةيراشتسا  ةفصب  ةيادبلا  يف  تتأ  يتلا   ، رتاك ينافیتس 

قيرف ّفلُكو   . ةردابملل راطإ  مسر  ىلع  يارف  نیلسوجو  ماس 
قوري ةلمحلل  فيرط  هجو  مسر  ةمھمب  يب  صاخلا  لصاوتلا 
يذلا  ، ّيبرغلا حانجلا  تقلقأ  يتردابم  ّنأ  ودبي  كلذ  ءانثأ   . روھمجلا
ةایحلا يف  لّخدتت  يتلا  ةنضاحلا  ةلودلا  ةروص  دّسجأ  نأ  يشخ 
رذحلا يديدش  نّویكریمألا  تاب  يذلا  تقولا  يف   ، دارفألل ّةیصخشلا 
يذلا لدجلل  ریثملا  معدلا  دعب   ، ًاّیموكح ًالّخدت  ودبي  ام  ّلك  نم 

. تارّایسلا عینصت  تاكرشو  كونبلل  ةرادإلا  هتمّدق 
عورشم ّدرجم  نم  رثكأ  ّةیضقلا  نم  لعجأ  نأ  ناك  يفدھ  ّنأ  ریغ 
اھتبرجت لوح  يرالیھ  هیلع  ينتعلطأ  اّمم  ّملعتأ  نأ  تلمأو   . ّيموكح

. رخآ قاطن  يف  يدوھج  ّزكرأو  كارابل  ةسایسلا  عدأ  نأو   ، ّةصاخلا
ّةيزاغلا تابورشملا  تاكرش  ءاسؤر  انتبطاخم  لمحت  نأ  ُتلّضف 

ال ّةیناسنإلا  ةدشانملا  عباط  ماعطلاب  سرادملا  ديوزت  تاكرشو 
امأ  . لكاشملا ریثن  نأ  ال  مھعم  نواعتن  نأو   ، ًاّیمیظنت ًاّینوناق  اًعباط 

بطاخأ نأ  تدرأف   ، شیعلا يف  اھبولسأبو  تالئاعلاب  ّقلعتي  ام  يف 
. دالوألا اًصوصخو   ، ءابآلاو تاھّمألا  ةرشابم 

يف روھظلاب  وأ  ةسایسلا  ملاع  ئدابم  عاّبتاب  ةّمتھم  نكأ  مل 
تيرجأ لباقملا  يف  يّننكل   . دحألا موي  حابص  رابخألا  تارشن 
تصقرو  ، الوألاو يلاھألاب  ّمتھت  يتلا  ةّحصلا  تّالجم  عم  تالباقم 
نيرامتلا ّنأ  رھُظأل  ضیبألا  تیبلل  ّةیبونجلا  ةقيدحلا  يف  بوھ  الوھلا 

Sesame Street جمانرب ينفاضتسا  امك   . ةّیلسم نوكت  دق  ّةیضايرلا 
ةقيدح يف  تفقو  اّملكو  . Big Bird و Elmo عم رضخلا  نع  ثيدحلل 

ّنأ ركذأ  تنك   ، نییفاحصلا ةلئسأ  نع  ةباجإلل  ضیبألا  تیبلا 
ّةیئاذغ تاجتنم  ىلع  لوصحلا  يف  ةبوعص  نودجي  نيریثك  نّییكریمأ 
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ةياعرلا فیلاكت  ىلإ  هابتنالا  تفل  لواحأو   ، مھقطانم يف  ةجزاط 
نم ّدكأتلا  تدرأ  امك   . ةنادبلا تالّدعم  عافتراب  ةّقلعتملا  ةیحصلا 

تاضارتعا ّةيأ  قابتساو   ، ةردابملا حاجنإل  هیلإ  جاتحن  نَم  ّلك  كارشإ 
تاعامتجا اھلالخ  دقعن  ةليوط  عیباسأ  انیضمأ  كلذلو   . اھتراثإ ّمتت  دق 

، يحصلا ءاذغلا  عيراشم  يرصانمو  تاكرشلا  عم  مالعإلا  نع  اًدیعب 
مییقت ةریغص  تاعومجم  نم  انبلط   . سرغنوكلا نم  ءاضعأ  عم  امك 
ةیناجملا ةدعاسملاب  انبّحرو   ، عورشملل هانرتخا  يذلا  راعشلا  عقو 

يتلا ةلاسرلاب  ءاقترالل  ةّماعلا  تاقالعلا  ّویصاصتخا  انل  اھمّدق  يتلا 
. روھمجلا ىلإ  اھب  ثعبن  نأ  ّدون 

نع باقنلا  فشكل  اًریخأ  ةّدعتسم  ّتب  رياربف 2010،  / طابش يف 
نم ضھنت  ةمصاعلا  تناك  امیفو   ، دراب ءاثلث  موي  رھظ  دعب   . يتيؤر
ةفرغ يف  ربنم  ىلع  تفقو   ، اھل ًالیثم  دھشت  مل  ّةیجلث  ةفصاع 

، ءارزوو  ، لافطأ يب  طیحي   ، ضیبألا تیبلا  يف  ّةیمسرلا  ماعطلا 
لوقح يف  ةزراب  تّایصخشو   ، ّةیكریمأ ندم  دَمُعو   ، نّویضاير موجنو 
نلعأل  ، مالعإلا لئاسو  نم  دشحو   ، ةمعطألا جاتنإو  ةیبرتلاو  ّبطلا 

!Let’s Move اھتیمست انّررق  يتلاو   ، ةديدجلا انتردابم  نع  رخفب 
ّيساسأ فدھ  ىلع  ّزكرت  ةردابملا  كلت  تناك  ّكرحتن .)! انب  ّایھ  )

. لافطألا ةنادب  ءابول  ّدح  عضو  ىلإ  دحاو  لیج  يف  ّلصوتلا  وھو 
تاینمأ ّدرجم  هنع  نلعن  ام  نوكي  ّالأ  ّيلإ  ةبسنلاب  اًّمھم  ناك 

مدق ىلع  ریسي  لمعلاو  ّيقیقح  دھجلاف   . قیقحتلا ةلیحتسم 
ةّركذم مویلا  كلذ  نم  قباس  تقو  يف  كاراب  ّعقو  دقو   . قاسو
ةنادب ةبراحمل  هعون –  نم  ّلوألا  وھ  ّيلاردف –  لمع  قيرف  لیكشتل 

سرادملا ّدوزت  يتلا  ثالثلا  ىربكلا  تاكرشلا  ّنأ  امك   . لافطألا
ّركسلاو حلملا  تایّمك  نم  ضّفختس  اّھنأ  تنلعأ  ماعطلا  تابجوب 
ّةیكریمألا ّةیعمجلا  تدّھعتو   . اھّمدقت يتلا  تابجولا  يف  نوھدلاو 

. اھتاجتنم ىلع  حضوأ  ةروصب  تاّنوكملا  مئاوق  ةعابطب  تابورشملل 
ءّابطألا عیجشت  لافطألا  ّبطل  ّةیكریمألا  ّةیميداكألا  نم  انبلطو 

يف اًعّبتم  ًاّيرایعم  ءارجإ  دسجلا  ةلتك  رّشؤم  سایق  لعج  ىلع 
Warner و  NBC و  Disney تاونق انعنقأ  امك   . لافطألا ّبط  تادایع 

ّةصاخ جمارب  دادعإ  يف  رامثتسالاو   ، ّةیناجم تانالعإ  ّثبب   Bros
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ةداق قفاو  كلذك   . ّيحص شیع  طمن  رایتخا  ىلع  لافطألا  عّجشت 
60  » ةلمحل جيورتلا  ىلع  اًفلتخم  ًاّیفارتحا  ًاّیضاير  اًداّحتا  رشع  ينثا 
ىدل ةكرحلا  زيزعت  ىلع  ةدعاسملل  ًاّیموي » بعللا  نم  ةقیقد 

. لافطألا
ىلع ةدعاسملل  ططخ  انيدل  تناك   . ةيادبلا ىوس  كلت  نكت  ملو 
ّةیفيرلا قطانملاو  ندملا  ءایحأ  ىلإ  رضخلاو  ةلاقبلا  ّلاحم  بلج 

نم ديزملا  ةعابط  وحن  عفدلل  اًضيأو   ،« ماعطلا يراحص  ةفورعملا بـ«
تاوبع تافالغ  ىلع  ةيذغتلاب  ةّقلعتملا  ةقیقدلا  تامولعملا 
ميدق تاب  يذلاو   ، يمویلا ماعطلا  مرھ  مسر  ةداعإو   ، ةمعطألا
انثاحبأ عم  ًابسانتم  هلعجو   ، لھسأ اًرمأ  هب  مازتلالا  حبصیل   ، دھعلا
تاكرشلا لیمحت  ىلع  لمعلا  انّررقو   . ةيذغتلا لوح  ةیلاحلا 

. لافطألا ةّحص  يف  ّرثؤت  يتلا  لئاسملا  يف  اھتارارق  ّةیلوؤسم 
كلذ ّنكل   ، اًمیظنتو اًمازتلا  ّبلطتي  كلذ  قیقحت  ّنأ  تملع 
انيّدصت اّننأ  حیحص   . هتببحأ ام  اًمامت  وھ  لمعلا  يف  بولسألا 

. عیفر عقوم  نم  لمعلا  ةزیم  كلمأ  تنك  يّننكل   ، ىربك ةلكشمل 
يأ  ، ةديدجلا يتایح  نأشب  ًابيرغ  يل  ادب  ام  ّلك  ّنأ  كردأ  تأدب 
يرودو  ، يتروصب قیقدلاو  ریبكلا  مامتھالاو   ، ةمھبملا ةرھشلا 

. ّةیقیقح فادھأ  ةمدخل  اھھیجوت  نكمي  رومأ   ، ىلوأ ةّدیسك  ضماغلا 
كلمأ ام  ّلك  رھُظأل  ةقيرط  اًریخأ  ُتدجو  دقف   ، ةقاطلاب ةمعفم  ُتنك 

. تاقاط نم 
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ّيتنباو كاراب  عم  لوزنلا  ّينم  بلُط   ، عیبرلا لصف  مّايأ  دحأ  حابص 
يل قبسي  مل  لجر  انراظتنا  يف  ناك  كانھو   . ّةیبونجلا ةقيدحلا  ىلإ 

بیشلا امّھطخ  نیبراشو   ، ّدولاب يحوي  هجو  وذ   ، ّطق هتيأر  نأ 
: انل لاقو   ، ديول مساب  هسفن  نع  لجرلا  ّفرع   . اًراقو هابسكأف 
نوبغرت دق  نیتاتفلاو  امّكنأ  انّركف   ، امابوأ ةّدیس   ، سیئرلا يّدیس  »
ةقيدح مكل  انددعأف   ، رییغتلا ضعب  مكتایح  ىلع  اوفضُت  نأ  يف 
سیئر ّيأ  ةلئاعل  ّطق  قبسي  مل  : » اًمستبم فاضأ  ّمث  « . تاناویح

«. اذھك رمأ  يف  تكراش  نأ  ّيكریمأ 
ىلع  ، زرألا راجشأ  لالظ  يف  انيأرف   ، هراسي ىلإ  لجرلا  راشأ 
دھفو  ، رمنو  ، دسأ ةریبك : ةررھ  ةعبرأ   ، ّانم اًرتم  نیثالث  وحن  ةفاسم 
اًجایس َرأ  مل  يّننكل   . لیحن طقرأ  دّایص  دھفو   ، عاّمل ورف  وذ  دوسأ 

ریغ اًرمأ  كلذ  ناك   . تبرغتساف  ، اھّدیقت لسالس  الو  اھب  طیحي 
. ّكش الب  فولأم 

اي نكلو   » . ةقبل ودبت  نأ  تلمأ  ةربنب  ُتلق   ،« انب كمامتھال  اًركش  »
اذھ ّلكشي  الأ  ؟  اھب طیحي  جایس  الأ  ؟ –  ّحص  ، ديول كمسا  ديول – 

«. ؟ دالوألا ىلع  اًرطخ 
كتلئاع دارفأ  ّنأ  انيأرو   » . ديول باجأ   ،« كلذ يف  انّركف   ، عبطلاب »

. ةباغلا يف  اّھنأكو  ّةرح  تاناویحلا  ةيؤر  يف  ربكأ  ةعتم  نودجیس 
ةكرحب انیلإ  اًریشم  فاضأو  مكتمالس .» نامضل  اھانرّدخ  كلذل 

!«. اوعتمتساو  ، اھنم اوبرتقا   . اًدبأ مكیلع  رطخ  ال  : » ةنئمطم
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ةقيدحلا بشع  قوف  انرسو  اشاسو  ایلام  يَدیب  كارابو  تكسمأ 
اّمم لوطأ  تاناویحلا  كلت  تناك   . دعب هقوف  ّفجي  مل  ىدنلاو  ّةیبونجلا 

. اھلويذ ّزھت  تأدب  برتقن  انتأر  نیح   . ةلماخو مسجلا  ةلیحنو   ، ُتّعقوت
نم ردقلا  اذھب  يحوت  ةّشحوتم  ةررھ  تيأر  نأ  ّطق  يل  قبسي  مل 
دھفلا يَنیع  تيأرو   ، ًالیلق دسألا  ّكرحت  رثكأ  انبارتقا  عم   . ّدولاو ةفلألا 

نود نمو   ، ةأجف ّمث   . ًالیلق ناطسبنت  رمنلا  َينذأو   ، انّدصرتت دوسألا 
ةعرسب انوحن  عفدناو  ّلظلا  نم  دایصلا  دھفلا  بثو   ، راذنإ قباس 

. قربلا
ربع اھعم  ُتضكرو  اشاس  عارذب  تكسمأف   ، رعذلا ينباصأ 
اوذح دق  ایلامو  كاراب  ّنأ  يف  ةقثاو   ، لزنملا ىلإ  نیتدئاع  ةقيدحلا 
دق ىرخألا  ةررھلا  ّنأ  جیجضلا  دادتشا  تعمس  نیح  ُتفرعو   . انوذح

. انتدراطمب تعرشو   ، تزفق
. نفج هل  ّفري  نأ  نود  نم  بابلا  مامأ  فقو  ديول  ّنكل 

. هب تحص   ، !« ةرّدخم اّھنإ  يل  تلق  »
اذھل ةليدب  ّةطخ  انددعأ   » ، باجأ  ،« يتّدیس اي  يقلقت  «ال 

!« تاذلاب لامتحالا 
نیلماح بابلا  نم  ةيامحلا  زاھج  دارفأ  جرخ  امیف  ًابناج  ىحتنا  ّمث 
اشاس ّنأب  ترعش  ةظحللا  كلت  يف   . ةرّدخم ماھسب  ةّدوزم  قدانب 
نیح رعذلا  ينباصأ  دقو  ةقيدحلا  وحن  ّتفتلا   . يتضبق نم  تتلفأ 

ةيامحلا زاھج  دارفأ  امیف   ، ةسرتفم تاناویح  مامأ  ّرفت  يتلئاع  تيأر 
. اھريدختل ماھسلا  اھیلع  نوقلطيو  مھرودب  تاناویحلا  كلت  نودراطي 

«. ؟ ينحزامت لھ   » ، هب تخرص  ؟»،  كّتطخ يھ  هذھ  لھ  »
اشاس وحن  بثوو  دّایصلا  دھفلا  رجمز   ، اًديدحت ةظحللا  كلت  يف 
زاھج دارفأ  دحأ  هیلع  قلطأ   . ریطي ّهنأكو  يل  ادب   . هنثارب ًابشنم 
ىلع داعو  هراسم  ّریغف  فاخ  دھفلا  ّنكل   . هأطخأف اًمھس  ةيامحلا 
اًمھس تيأر  ام  ناعرس  يننأ  ّالإ   ، ةھربل حایترالاب  ترعش   . هباقعأ

. ىنمیلا اشاس  عارذ  يف  ّرقتسا  دقو  ًاّیلاقتربو  ضیبأ  اًرّدخم 
، قفخي يبلقو   ، يريرس يف  تسلجو  ةروعذم  مونلا  نم  تقفأ 
يف ّطغي  هتيأرف  يجوز  ىلإ  ترظن   . يدسج ّلك  نم  ّببصتي  قرعلاو 

. اًسوباك ناك  هُتدھاش  ام   . ينم برقلاب  ئناھ  مون 
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تنك  . حيرلا ّبھم  يف  انتلئاع  ّنأو   ، يوھن اّننأب  روعشلا  ينقرافي  مل 
كلذ عمو   ، ضیبألا تیبلا  انل  اھنّمؤي  يتلا  ةيامحلا  تابیترت  يف  قثأ 
نم  ، ًابيرقت يتایح  يف  ءيش  ّلك  ّنأو   ، ةفیعض يّننأب  رعشأ  تللظ 

يتاّكرحتو يلامعأ  جمانرب  عضو  ىلإ  ًالوصو  انیتنبا  ةمالس  نیمأت 
اًّنس يننورغصي  مھمظعم   ، نيرخآ صاخشأ  ةدھع  يف  وھ   ، ّةیمویلا

دیلكوي ّةداج  يف  يتلوفط  ءانثأ  تّملعت   . ّلقألا ىلع  اًماع  نيرشعب 
ّمتھأ نأ  ةدعاق  ىلع  تأشنو   ، ساسألا وھ  ّيتاذلا  ءافتكالا  ّنأ 
ّمتھي نم  كانھف   ، ًالیحتسم نآلا  ودبي  اذھ  ّنكلو   . ّةصاخلا ينوؤشب 
زاھج دارفأ  موقي   ، ناكم ّيأ  ىلإ  يلاقتنا  لبق   . ّينع ًةباین  ينوؤشب 
يتلا ةّدملا  نوبستحيو   ، اھكلسأس يتلا  تاقرطلا  ةساردب  ةيامحلا 

. اًقبسم ضاحرملا  يلوخد  تاقوأ  نوجمربيو   ، ةقیقدلاب اھیلإ  جاتحأ 
مدخو  ، امھئاقدصأ عم  ابعلتل  ّيتنبا  نودوقي  ةيامحلا  زاھج  دارفأ  ناك 

وأ ةرّایس  دوقأ  دعأ  مل   . اھلسغل ةخسولا  انسبالم  نوعمجي  لزنملا 
تالاّصتالا نوّقلتي  ّيدعاسم  ناكو   . لزنملا حاتفم  وأ  ًالام  لمحأ 

. ّينع ًةباین  حيراصتلا  نوبتكيو  تاعامتجالا  نورضحيو   ، ّةیفتاھلا
ءایشألا ىلع  زیكرتلل  ينّررح  دقف   ، اًدیفمو اًعئار  كلذ  ّلك  ناك 
اًمامتھا لیصافتلا  يلوت  ةأرما  تنك  يّننكل   . ّمھألا اھربتعأ  يتلا 

. يتایح لیصافت  ىلع  ةرطیسلا  تدقف  يّننأب  ًانایحأ  ُترعشف   ، اًریبك
. انب ّصبرتت  دوھفلاو  دوسألا  تأدب  كاذنآو 

راطخأو تابارطضاو   ، اھل طیطختلا  نكمي  ال  ةریثك  رومأ  ةّمث  تناك 
ّيكریمألا سیئرلا  ةجوز  كردت  ام  ناعرس   . موي ّلك  انب  قدحت  ةلئاھ 

ّةیئرم ىوق  ّنأو   ، ةأجف لزنت  ثراوكلا  ّنأو   ، ىضوفلا هّمعت  ملاعلا  ّنأ 
. اھب رعشن  دق  ةنیكس  ّيأ  ىلع  ضاضقنالل  انب  ّصبرتت  ّةیئرم  ریغو 

رجفناو ؛  لازلز اھبرض  دق  يتیياھف  ّطق : رابخألا  لھاجت  اًنكمم  نكي  مل 
طفنلا جارختسال  ّةصنم  تحت  مدق  فالآ  ةسمخ  قمع  ىلع  ماّمص 
لیماربلا نیيالمب  كیسكملا  جیلخ  هایم  ّثولف   ، انايزيول لحاس  ةلابق 

تارّایس فقوم  يفو  ؛  ةروثلا تعلدنا  رصم  يفو  ؛  ماخلا طفنلا  نم 
ةتس لتقف   ، رانلا ّحلسم  لجر  حتف  انوزيرأ  يف  تكرامربوس 

. يكریمألا سرغنوكلا  يف  اًوضع  ةأرما  للشلاب  باصأو  صاخشأ 
ّلك أرقأ  تنك   . ةسائرلاب ةلص  ىلعو  ةّمھم  ثادحألا  ّلك  تناك 
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ّنأ ملعأو   ، يلمع قيرف  ّيلإ  اھلسري  يتلا  رابخألا  تافطتقم  حابص 
تنك كلذك   . هیلع ّدريو  ديدج  ّروطت  ّلك  بعوتسي  نأ  كاراب  ىلع 
عفدُیس ّهنأو   ، اھب ّمكحتي  ال  رومأ  يف  هیلع  ىقلُیس  موللا  ّنأ  ملعأ 
مایقلا هنم  ّعقوتُیسو   ، ةیئان نادلب  يف  ةفیخم  لكاشم  ّلح  ىلإ 
ةدایقلا بولسأب  ىضوفلا  ةجلاعم  هلمع  ىضتقا   . تالیحتسملاب

. عوبسأ ّلكو   ، موي ّلك  يف  ةئداھلا 
ّرثؤت ملاعلاب  فصعت  يتلا  ثادحألا  عدأ  ّالئل  يدھج  ىراصق  تلذب 

لیحتسملا نم  ناك  ّهنأ  ّالإ   . ىلوأ ةّدیسك  ّيمویلا  يلمع  يف 
اھتھجاوم يف   ، انأو كاراب   ، انتقيرط نأ  امك   ، ًانایحأ اھنع  يضاغتلا 

نوكن نأ  انیلع  ّنأو  ةّمألا  ّلثمن  اّننأ  انكردأ   . ىربك ةیمھأ  تاذ  تناك 
روعشلا دوسيو   ، بعاصملا زربتو   ، يسآملا عقت  امثیح  نيرضاح 

ىلع ًالاثم  نيرخآلل  مّدقن  نأب  يضقي  انرود  نم  اًءزج  ّنأو   ، كابترالاب
ّبرست ءاوتحا  دعب   . تابثلاو فطاعتلا  ءادبإو  ّةینالقع  ةروصب  ّفرصتلا 

ّلظ  ، ةدّحتملا تايالولا  خيرات  يف  أوسألا  ناك  يذلاو   BP ةكرش طفن 
ّنأ اوقّدصي  نأ  اوضفرو   ، نّییكریمألا نم  ریثك  ىلع  اًرطیسم  قلقلا 

ةیضمتل ةدوعلا  مھناكمإب  ّنأو  ًاّثولم  دعي  مل  كیسكملا  جیلخ 
ةیلحملا ةيراجتلا  تاسسؤملا  ةباصإ  ىلإ  ّىدأ  امم   ، هیف تازاجإلا 

عم ةحابسلل  كاراب  بھذو   ، اديرولف ىلإ  ةیلئاع  ةلحرب  انمقف   . ةمزأب
. جاومألا نیب  نازفقي  امھو  امھروص  رشنب  ةفاحصلل  حمسو   ، اشاس
ناك اذإ  ةریبك : ةلاسر  لاصيإ  يف  تمھاس  ةریغصلا  ةوطخلا  كلت 

. اًضيأ اھب  قوثولا  متنأ  مكنكمي   ، اديرولف هایمب  قثي  سیئرلا 
، هیف ةاسأم  عوقو  رثإ  ناكم  ىلإ  رفاسي  انالك  وأ  اندحأ  ناك  نیح 
ملأ يسانت  ىلإ  اوعراسي  ّالأب  نّییكریمألا  ریكذتل  كلذ  ناك  ام  ًابلاغ 
لاّمع دوھج  ىلع  ءوضلا  طیلستل  ةصرف  ّرفوأ  مل   ، اذكھو  . نيرخآلا
لذبل اًّدعتسم  ناك  نَم  ّلكو   ، نیّعوطتملاو  ، نیّملعملاو  ، ةثاغإلا
لیج عم  يتیياھ  ىلإ  ترفاس   . بئاصملا ةأطو  نم  فیفختلل  ديزملا 

ترعشو ماعلا 2010،  يف  لازلزلا  عوقو  نم  رھشأ  ةثالث  دعب  ندياب 
تارشع اھیف  طقس  عقاومو   ، لزانملا ماكر  يتيؤرل  ضبقني  يبلقب 

انرز  . ءایحأ اونفُد  نيذلا  لافطألاو  زئاجعلاو  تاھّمألا  نم   ، اياحضلا فالآ 
جالعلل زكارم  ىلإ  نّویلحم  نونّانف  اھّلوح  يتلا  تالفاحلا  نم  اًددع 
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، لافطألا كئلوأ  ّنأ  اندجوو   . نيّدرشملا لافطألا  ةمدخل  نونفلاب 
لضفب كلذو   ، لمألا اودقفي  مل   ، اھوّدبكت يتلا  رئاسخلا  مغربو 

. مھلوح نیغلابلا  دوھج 
ّنأ ّةرم  نم  رثكأ  تّملعت  ةدّحتملا  تايالولل  ىلوأ  ةّدیس  تنك  نیح 

. بئاصملا ىلع  ّبلغتلل  ّةيوق  ةدارإ  هبكاوت  نزحلاب  روعشلا 
تایفشتسملا ةرايزب   ، ةصرفلا يل  تحیتأ  اّملك   ، تمق كلذك 

تناك  . برحلا حورج  نم  ءافشلل  دونجلا  لثامتي  ثیح  ةيركسعلا 
ّيبطلا ّيركسعلا   Walter Reed National زكرم ىلإ  ىلوألا  يترايز 
ةسمخ ضیبألا  تیبلا  نع  دعبي  يذلاو   ، دناليرام  ، ادیسیتیب يف 

، ةقیقد نیعست  ةرايزلل  ةّررقملا  ةّدملا  تناك   . ًابيرقت اًرتمولیك  رشع 
. تاعاس عبرأ  كانھ  تیقب  يننكل 

نيذلا نیباصملا  دونجلل  ةثلاثلا  وأ  ةیناثلا  ّةطحملا  زكرملا  كلذ  ناك 
تاباصإلا تالاح  زرف  دعبف   . ناتسناغفأ وأ  قارعلا  نم  مھؤالجإ  ّمتي 

يف ةجلاعملل  نیباصملا  نم  ریثك  لقنُي   ، لاتقلا ةقطنم  يف 
اًدّدجم مھلقن  لبق   ، ایناملأ  ، لوتسدنال يف  ّةيركسع  تایفشتسم 
اًمّايأ مھضعب  يضقي  ثیح   ، ةدّحتملا تايالولا  يف   Walter Reed ىلإ
رھمأ ناك   . اًروھش هیف  نوقبیف  رخآلا  ضعبلا  اّمأ   ، طقف ةلیلق 
زّھجملا ىفشتسملا  كلذ  يف  نولمعي  نّیيركسعلا  نیحّارجلا 

أوسأ ةجلاعمل  تاّدعملا  ثدحأو   ، لیھأتلا ةداعإ  لئاسو  لضفأب 
ةاجن صرف  ّززع  دق  عوردلا  تّاینقت  ّروطت  ّنأب  ّكش  . ال  كراعملا تاباصإ 

، مھلتقمب ّببستت  يضاملا  يف  تناك  يتلا  تاراجفنالا  نم  دونجلا 
نیَعارص اندونج  اھلالخ  ضاخ  يتلا  ةرشعلا  ماوعألا  ّنأ  ّالإ 
تكرت دق  ةخّخفملا  نئامكلاو  ةئجافملا  تامجھلا  اوناعو   ، نّیيركسع

. ةغلابلا تاباصإلا  نم  ریثكلا  مھفوفص  يف 
، ةایحلا يف  ءيش  ّلك  ةھجاومل  دادعتسالل  يتالواحم  ّلك  مغرب 
ىلإ يتارايز  يف  ينرظتني  امل  ةّدعتسم  نوكأ  نأ  اًنكمم  نكي  مل 
نع ةرابع  يھو   ،«Fisher نكاسم و« ّةيركسعلا  تایفشتسملا 
تالئاع ةماقإل  ًاناجم  ّةيریخلا   Fisher ّةیعمج اھمّدقت  ةیناجم  تویب 

. جالعلا اھؤانبأ  ىّقلتي  ثیح  تایفشتسملا  نم  برقلاب  نیباصملا 
امك  . يتأشن يف  شیجلا  نع  ریثكلا  فرعأ  مل   ، لبق نم  تلق  امك 
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نأ لبقو   . يتدالو اقبس  دق  ًاّيدنج  يبأ  امھاضق  نيذللا  نیماعلا  ّنأ 
الو ةيركسعلا  دعاوقلا  ةبلج  نكت  مل   ، ةیباختنالا هتلمح  كاراب  قلطي 
ةفولأم مھتالئاعو  دونجلا  اھیف  نكسي  يتلا  ةعضاوتملا  تویبلا 

، ًابعرم اًرمأ  ّيلإ  ةبسنلاب  برحلا  تناك  املاطل   . ّيلإ ةبسنلاب 
سانأو اھّلیختأ  نأ  يننكمي  قطانم ال  ىلع  لمتشي  اًّدرجم  اًموھفمو 
ةنراقملاب اًفرت  ّلظت  برحلا  نع  ةّدرجملا  ةروصلا  كلت  ّنكل   . مھفرعأ ال 

. نآلا اھنع  هفرعأ  ّتب  ام  عم 
ةلوؤسم ةّضرمم  دجأ  تنك   ، ىفشتسم ّيأ  ىلإ  يلوصو  ىدل 

میقعت ّينم  بلطتو   ، هيدترأ ًاّیبط  ًالذبم  ينّملستف   ، يراظتنا يف 
ريرقت ىلإ  عمتسأ   ، بابلا حتفأ  نأ  لبقو   . ةفرغ ّيأ  لوخد  لبق  ّيدي 

. ّيحصلا هعضوو  لخادلا  يف  دقارلا  ّةيدنجلا ) وأ   ) ّيدنجلا نع  زجوم 
نأب نولبقي  اوناك  اذإ  اّمع  اًقبسم  نولأسُي  ىضرملا  ناك  كلذك 
وأ  ، ریخب مّھنأب  نورعشي  مّھنأل ال  اّمبر   ، نوضفري ضعبلا  ناك   . مھروزأ
ام رخآف   ، مّھفتأ تنك   ، نیلاحلا الك  يف   . ّةیسایس بابسأل  اّمبر 

. دحأ ىلع  اًئبع  يروضح  ّلكشي  نأ  وھ  هیف  تبغر 
ّيدنجلا ةبغر  بسحب  رصقت  وأ  لوطت  ةفرغ  ّلك  ىلإ  يترايز  تناك 

ّةيأ نع  اًدیعبو  اًّصاخ  ىقبي  اننیب  رودي  يذلا  ثيدحلاو   ، هروزأ يذلا 
تحوارت  . يلمع قيرف  ءاضعأ  نم  ّيأ  عمسم  وأ  ةیمالعإ  ةلیسو 
تاراعش تناك   . اًروط حارشنالاو   ، ًةرات ّمغلا  نیب  تاءاقللا  كلت  ءاوجأ 

يھ ةفرغلا  رادج  ىلع  ةّقلعملا  ّةیلئاعلا  روصلا  وأ  ّةیضايرلا  قرفلا 
، انم ّلك  اھنم  يتأي  يتلا  ةيالولا  وأ   ، ةضايرلا وحن  ثيدحلا  هّجوت  يتلا 

شقانتن ّانك   . كانھ مھل  ثدح  اّمعو  ناتسناغفأ  نع  وأ   ، اندالوأ وأ 
ينعأو  ، اًضيأ هیلإ  نوجاتحي  ام ال  يفو   ، هیلإ نوجاتحي  ام  يف  ًانایحأ 

. ًابلاغ يل  اولاق  امك  سانلا  ةقفش  كلذب 
دحأ ةفرغ  باب  ىلع  ةقصلم  ءارمح  ةتفال  تيأر  تّارملا  ىدحإ  يف 
اّھنأ تدجو  دوسألا  ربحلاب  ةلاسر  اھیلع  َتِبتُك  دقو   ، نیباصملا

. ءيش ّلك  رصتخت 
: ةفرغلا هذھ  نولخدي  نَم  ّلك  ىلإ  هیبنت 

اورعشت يكل  وأ   ، ىسألاب نورعشت  متنأو  نولخدت  متنك  اذإ 
دقف  . هنودصقت رخآ  ناكم  نع  اوثحبا   ، يحورج ىلع  ةقفشلاب 
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صاخشأ لجأ  نمو   ، اّھبحأ ةنھم  يف  حورجلا  هذھب  تبصأ 
اًّدج بلص  انأ   . اًقیمع اًّبح  ّهبحأ  دلب  ّةيرح  معدلو   ، مّھبحأ

. اًمامت ىفشأسو 
حور سكعي  وھو   ، بئاصملا ىلع  ّبلغتلا  هوعدأ  ام  كلذ  ناك 

ةيركسعلا زكارملا  ّلك  يف  امھتيأر  نيذللا  رخفلاو  ّيتاذلا  ءافتكالا 
روفوم ًاّباش  ناك  ّيدنج  عم  تسلج   ، مّايألا دحأ  يف   . اھترز يتلا 
هءارو اًكرات   ، جراخلا يف  ّةيركسعلا  هتدحوب  قحتلا  نیح  ةّحصلا 
هیعارذ كيرحت  نع  اًزجاعو  ّماتلا  للشلاب  ًاباصم  دوعیل   ، ًالماح ةجوز 
ناكو اًثيدح –  دولوملا  امھلفط  تيأر   ، ثداحتن انك  امیفو   . هیقاس وأ 
تیقتلا كلذك   . هريرس يف  ءاطغب  اًفوفلم  ماني  ًالیمج –  ًاّيدرو  هھجو 
ةيامح زاھج  لوح  ةریثك  ةلئسأ  ّيلع  حرط   ، قاسلا روتبم  رخآ  ًاّيدنج 
زاھجلا دارفأ  دحأ  حبصي  نأ  لمأي  ناك  ّهنإ  حرمب  يل  لاقو   ، سیئرلا
ةديدج ّةطخ  ّدعي  وھف   ، بیصأ دقو  اّمأ   . شیجلا نم  هحيرست  دعب 

. هتایحل
ّفرعتأو  ، مھتالئاع دارفأ  نیباصملا  ّةرسأ  بناجب  يقتلأ  تنك  كلذك 
نيذلا  ، ءاقدصألاو  ، ءابسنألاو  ، ءابآلاو  ، تاھّمألاو  ، جاوزألاو  ، تاجوزلاب
ًانایحأو  . نّوبحي نم  بناجب  ءاقبلا  لجأل  مھتایح  ّةیقب  مھمظعم  دّمج 

نع نوزجاع  مھءّابحأ  ّنأل   ، مھیلإ ّالإ  ثّدحتلا  يعسوب  نكي  مل 
لمكأ ىلع  مھبجاوب  نوموقي  اوناك   . نومئان وأ  نورّدخم  وأ  مالكلا 

ّنك تايرخأ  امیف   ، ّدج نع  ًابأ  ًاّيدنج  ناك  نیباصملا  ضعب   . هجو
، جراخلا يف  ّةيركسع  تادحو  ىلإ  ّنھلاسرإ  لبق  نّجوزت  تاقھارم 
نأ يننكمي  ال   . ةدّقعمو ةئجافم  ةفاطعنا  ّنھتایح  كلست  نأ  لبقو 
ناك ّنھنزح  ّنأل   ، ءاكبلا ّنھُتكراش  يتاوللا  تاھّمألا  ددع  ّركذتأ 

ّنھيديأب ّيدي  كبشأ  نأ  ىوس  عطتسأ  مل  يّننأ  ةجردل  اًقیمع 
. عومدلا طسو  تمصب  ّيلصنل 

نلو  . قیمع عضاوتب  رعشأ  ينلعج  دونجلا  ةایح  نم  هتيأر  ام 
فرغلا كلت  لخاد  يف  هتدجو  ام  يتایح  نم  موي  رخآ  ّىتح  ىسنأ 

. لّمحتلا ىلع  ةردقو  صالخإ  نم 
، وینوطنأ ناس  يف  ّيركسعلا  ىفشتسملا  مّايألا  دحأ  يف  ترز 

نجرخيو نلخدي  تاّضرمملا  تيأرو   ، ةبلج تظحالو   ، ساسكت
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لوقت ّنھادحإ  ُتعمس   . اھلوخدب ّمھأ  يتلا  ةفرغلا  نم  ةعرسب 
ةفرغلا لخاد  يفو  ريرسلا .» يف  اًدقار  ءاقبلا  ضفري  ّهنإ  : » اًسمھ
قورحو ةغلاب  حورجب  ًاباصم  ّينطولا  سرحلا  لاجر  دحأ  تيأر 

ملألا هیلع  ادبو   ، ساسكت فير  نم  ةماقلا  ليوط  ًاّباش  ناك   . ةديدش
. هنم لّجرتلل  ريرسلا  ةیطغأ  قيزمت  ىلع  ّرصأ  ّهنكل   ، ديدشلا

فقي نأ  لواحي  ناك  هملأ  مغربف   . هلعفي ناك  ام  انمھف  ةقیقد  دعب 
. ىلعألا هدئاق  ةجوزل  ّةيركسعلا  ّةیحتلا  ّيدؤیل 

انیھنأ دق  ّانك   . ندال نب  ةماسأ  كاراب  ركذ  ماعلا 2011،  لئاوأ  يف 
اناتكرتو  ، ّةیسردملا امھتابجاو  مامتإل  ایلامو  اشاس  تضمو  انءاشع 

. انتماقإ ّرقمب  ماعطلا  ةفرغ  يف  اندحو 
لواحنو ناكملا  محتقن  دق   » ، كاراب لاق   ،« هأبخم فرعن  اّننأ  ّنظن  »

«. دیكأ ءيش  نكل ال   ، هجارخإ
يف تاونسل  حجن  دقو   ، ملاعلا يف  لوألا  بولطملا  ندال  نب  ناك 
وأ هیلع  ضبقلا  نم  لعج  ةطلسلا  كاراب  ّملست  نیحو   . يّفختلا
، ةّمألل ریثكلا  ينعیس  هنم  لینلا  ّنأ  تملع   . ىوصق ةيولوأ  هلاقتعا 

میظنت نم  انتيامح  نولواحي  تاونس  اوضمأ  نيذلا  دونجلا  فالآلو 
تامجھ 11 يف  مھل  ءّابحأ  اورسخ  نيذلا  كئلوأل  اًصوصخو   ، ةدعاقلا

. ربمتبس / لوليأ
جاتحت لازت  ةریثك ال  اًدقع  ةّمث  ّنأ  ةطبحملا  كاراب  ةربن  نم  تفرع 
يّننأ عم   ، ةریبك تادیقعت  هجاوي  ّهنأ  حضاولا  نم  ناك   . ّلح ىلإ 
هیلع ّحلأ  وأ   ، ةلئسألا نم  ریثكلا  هیلع  حرطأ  ّالأ  ّيلع  ّنأ  تكردأ 
رخآلا ربتخیل  ةلیسو  ةباثمب  ّانم  ّلك  ناك   . لیصافتلا يل  فشكیل 
تملع يّننكل   . ةینھملا ةیحانلا  نم  اھتیلاعفو  هئارآ  ةّحص  اھتطساوب 

امك  ، ةربخ يوذ  نيراشتسمب  ًاطاحم  همّايأ  يضمي  تاب  هنأ  اًضيأ 
يف اًصوصخو   ، ةيرسلا تامولعملا  ّلك  ىلإ  لوصولا  ىلع  اًرداق  ناك 

لكشبو  . ييأر ىلإ  ةجاحب  نكي  مل  كلذل   ، ّيموقلا نمألا  لئاسم 
انیتنبا عمو  يعم  هیضقي  يذلا  تقولا  نوكي  نأ  وجرأ  تنك   ، ماع
يفف  . اًمئاد ّانم  ًابيرق  ناك  لمعلا  ّنأ  مغرب   ، ةحارلل ةحسف  ةباثمب 
. ریبعتلل ّيفرحلا  ىنعملاب  لمعلا » ناكم  قوف   » میقن ّانك   ، ةياھنلا
يف حجن  كلذلو   ، هتقو ءيش  ّلكل  ّصصخي  نأ  كاراب  داجأ  املاطل 
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. ّيجراخ قئاع  ّيأ  هقیعي  ال  اًعتمم  اًرمأ  انعم  هروضح  نم  لعجي  نأ 
يف طغضلا  ديازت  ببسب   ، تقولا عم  اًعم  هانّملعت  اًئیش  اذھ  ناك 

، لمعلا مومھ  نیبو  اننیب  اًدودح  میقن  نأ  بجي  ّةینھملا : انتایح 
ةدئام ىلإ  اًّوعدم  نكي  مل  ندال  نب  ةماسأف   . دودحلا كلت  نع  عفادنو 

نوضراعملا نّويروھمجلا  الو   ، ایبیل يف  ّةیناسنإلا  ةمزألا  الو   ، انئاشع
ىلإ ةجاحب  امھو   ، ناتنبا انل  ياشلا .» ةلفح   » ةكرحب نوفورعملا 
لءاضتت يتلا  ةرتفلا  كلت  وھ  ّيلئاعلا  انتقو   . اومنتو اّملكتتل  ةحسف 

. ةریغصلا تامامتھالا  اّھلحم  ّلحتل   ، ةّحلملاو ىربكلا  مومھلا  اھیف 
اشاس رابخأ  ىلإ  يغصنو   ، ءاشعلا ةدئام  ىلإ  سلجن  كارابو  تنك 
هيرجت يذلا  ثحبلا  لیصافت  ىلإ  وأ  ةسردملا  بعلم  يف  ىرج  اّمع 

كلت ّنأب  نارعشت  امھو   ، ضارقنالاب ةدّدھملا  تاناویحلا  لوح  ایلام 
ّقحتست اّھنألو   ، كلذك تناك  اّھنأل   . ملاعلا يف  ام  ّمھأ  يھ  رومألا 

. كلذك نوكت  نأ 
حملأف  . انماعط لوانتن  نحنو  ّىتح  مكارتي  لمعلا  ناك  كلذ  عمو 

يف نوریسي  انینواعم   ، ةدئاملا ىلإ  يتلابق  سلاجلا  كاراب  فلخ 
ىلع ةیلیللا  انريراقت  اوعضیل  ماعطلا  ةفرغ  ىلإ  ّيدؤملا  قاورلا 
نم اًءزج  اذھ  ناك   . ءاشعلا فصتنم  يف  لازن  نحنو ال   ، ةریغص ةلواط 
ّلك نیّفلم  میلست  ّمتي  ثیح   ، ضیبألا تیبلا  يف  ّيمویلا  دیلقتلا 
ةكامس رثكأو  ّيدلج  هفالغ  كارابل  رخآ  ّفلمو   ، يل ّفلم  ءاسم :

انب ضرتفُي  انیبتكم  نم  اًقاروأ  يوتحي  نیّفلملا  نم  ّلك  ناك   . ریثكب
. لیللا لالخ  اھتءارق 

يف ةداع  ىراوتي  كاراب  ناك   ، امھريرس ىلإ  انیتنبا  قفارن  نأ  دعب 
ةيواز ىلإ  يّفلم  انأ  لمحأ  امیف   ، هّفلم ًالماح  تادھاعملا  ةفرغ 
نیتنثا وأ  ةعاس  وحن  يضمأ  ثیح   ، يسبالم ةفرغ  يف  سولجلا 
لمتشي يذلاو  هنومضم  ةءارقل   ، ركابلا حابصلا  يف  وأ  ءاسم  ّلك 

، ةمداق تاباطخل  تاّدوسمو   ، يلمع قيرف  نم  تاّركذم  ىلع  ةداع 
. يتاردابمب ّقلعتتو  اھذاّختا  بجي  تارارقو 

. رھظت جئاتنلا  تأدب   ، !« كرحتنلف  » ةردابم قالطإ  نم  ماع  دعب 
ماعطلاب سرادملا  ديوزتل  تاكرشو  ةفلتخم  تاسسؤم  عم  انقفتا 
فصاقملا يف  ةطلسلا  ميدقتل  ةلواط  فالآ  ةتس  بیكرت  ىلع 
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ىلع سرادملا  ةدعاسمل  نییلحم  ةاھط  فیظوتب  انأدبو   ، ةیسردملا
يھو  ،Walmart ّنأ امك   . ةذيذللاو ةیحصلا  ماعطلا  تابجو  عيزوت 
اندوھج ىلإ  تّمضنا   ، دالبلا يف  ةلاقب  رجاتم  ةلسلس  مخضأ 
اھتاجتنم يف  نوھدلاو  حلملاو  ّركسلا  تایمك  ضفخب  تدّھعتف 

مزتلا امك   . هكاوفلاو رضخلا  نم  اھعئاضب  راعسأ  ليزنتو   ، ةیئاذغلا
ةبراحمب ّةیكریمألا  تادلبلاو  ندملا  فلتخم  نم  ةدمع  ةئمسمخ 

. ّيلحملا ىوتسملا  ىلع  لافطألا  ةنادب 
عفدلل دھجب  تلمع  يّننأ  وھ  ماعلا 2010،  يف  ثدح  ام  مھأ  ّلعلو 
مھل ّرفوي   ، سرغنوكلا يف  لافطألا  ءاذغب  ّقلعتي  ديدج  نوناق  رارقإل 

سرادملا يف  ةیعونلا  يلاعلاو  ّيحصلا  ماعطلا  نم  اًديزم 
تاقفن ةیطغت  يف  ةیلاردفلا  ةمھاسملا  ةبسن  ديزيو   ، ةیموكحلا

. اًماع نیثالث  ذنم  ىلوألا  ّةرملل  كلذو   ، ةیسردملا ماعطلا  تابجو 
نعو ةسایسلا  نع  ةدیعب  ءاقبلا  لّضفأ  تنك  يننأ  نم  مغرلابف 
يتكرعم يھ  هذھ  نأ  تربتعا  يننأ  ّالإ   ، ضیبألا تیبلا  تارارق 

. اھلجأ نم  ةبلحلا  لوخدل  ةّدعتسم  تنك  يتلا  ّةیضقلاو   ، ىربكلا
خویشلا سلجم  ءاضعأب  ًاّیفتاھ  لاّصتالا  يف  تاعاس  يضمأ  تنك 

. هنولاني اّمم  لضفأ  نوّقحتسي  انلافطأ  ّنأب  مھعانقإ  ةلواحم   ، بّاونلاو
ناك نَم  ّلكو  هيراشتسمو  كاراب  عم  ًاليوط  رمألا  يف  تثّدحت  دقو 
رضخلا نم  اًديزم  ديدجلا  نوناقلا  اذھ  فاضأ   . ّيلإ ءاغصإلل  اًّدعتسم 

ىلإ مسدلا  ةلیلقلا  نابلألاو   ، ةلماكلا بوبحلاو   ، ةجزاطلا ةھكافلاو 
اًدویق عضو  امك   . ًاّیموي مَّدقُت  ماعط  ةبجو  نویلم  نیعبرأو  ةثالث  وحن 
يف عیبلا  تالآ  يف  عَّزوت  يتلا  ةعيرسلا  ةمعطألا  ىلع  ّةینوناق 

مادختساو نیتاسبلا  ءاشنإل  سرادملل  ًاليومت  نّمأو   ، سرادملا
، ةزاتمم تناك  ةجیتنلا  ّنأ  تيأرو   . ًاّیلحم ةجتنملا  هكاوفلاو  رضخلا 

. لافطألا ةنادب  ةلكشم  ةجلاعمل  قيرطلا  تدّھمو 
نوناقلا رارقإل  ةریبك  اًدوھج  هوراشتسمو  كاراب  لذب   ، مھتھج نم 

يف بّاونلا  سلجم  دعاقم  ّةیبلغأب  نّیيروھمجلا  زوف  دعبف   . اًضيأ
ةبسنلاب ّةيولوأ  نوناقلا  رارقإ  نم  لعج   ، ةيالولا فصتنم  تاباختنا 
قیقحت ىلع  هتردق  ّنأ  اًكردم   ، نیّعرشملا عم  هتاشقانم  يف  هیلإ 

نوناك ةيادب  يف   . لوزت نأ  كشو  ىلع  ةيرذج  ّةیعيرشت  تارییغت 
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يف نوناقلا  حجن   ، ديدجلا سرغنوكلا  ةيالو  ءدب  لبقو   ، ربمسيد / ّلوألا
ىلإ رخفب  تفقو  اًموي  رشع  دحأ  دعبو   . ةریخألا قئاوعلا  ّيطخت 

سرادملا ىدحإ  نم  لافطأب  ًاطاحم  هّعقوي  وھو  كاراب  بناج 
. ّةیلحملا ّةیئادتبالا 

تمنل  ، نوناقلا اذھ  رارقإب  حجنأ  مل  ول  : » نییفاحصلا اًحزامم   ، لاق
«. ةكيرألا ىلع 

وھو  ، اًئیش عرزأ  نأ  لواحأ  تنك   ، ناتسبلا عم  لاحلا  يھ  امك 
نع اًعافد  عفترت  يتلا  تاوصألاو   ، نيرصانملا نم  ةكبش  نع  ةرابع 
رارقإ يف  كاراب  حاجنل  ةلمكت  يلمع  يف  تيأر   . مھتّحصو لافطألا 
يذلا ماعلا 2010،  يف  ةفلكلا  ةظھابلا  ریغ  ةیحصلا  ةيانعلا  نوناق 
نیمأتلا ىلع  نییكریمألا  عیمج  لوصح  ةیناكمإ  نم  ریبك  ردقب  داز 

Joining ىّمسي ديدج  عورشم  قالطإ  ىلع  تّزكر  كلذك   . ّيحصلا
وب اھنبا  داع  يتلا  ندياب  لیج  عم  نواعتلاب   ،( ىوقلا دیحوت  )  Forces
اذھ فادھأ  نمو   . قارعلا يف  ّةيركسعلا  هتمدخ  نم  اًملاس 

. شیجلل ىلعأ  اًدئاق  هتفصب  كاراب  معد  ناك  عورشملا 
تارابع نم  رثكأب  مھتالئاعو  اندونجل  نونيدم  اّننأ  لیجو  تكردأ 
ضیبألا تیبلا  يّفظوم  نم  ةعومجم  عم  انلمعف   ، ةيدیلقتلا ركشلا 
عمتجملا يف  هروضح  زاربإو  شیجلا  معدل  ةسوملم  قرط  ديدحتل 

كلذ نم  قباس  تقو  يف  قلطأ  دق  كاراب  ناك   . لضفأ وحن  ىلع 
تارادإلا ّلك  نم  بلطو   ، عساو ّيموكح  ىوتسم  ىلع  ةردابم  ماعلا 

عم نمازتلابو   . دونجلا تالئاع  معدل  ةديدج  لئاسو  ىلع  روثعلا 
، ةدّحتملا تايالولا  يف  تاكرشلا  ىوقأ  ءاسؤرب  تلّصتا   ، كلذ

ىمادق نم  ریبك  ددع  فیظوتب  تادّھعت  ىلع  مھنم  تلصحو 
نم تادّھعت  لیج  تلان   ، اھرودب  . دونجلا تاجوزو  نیبراحملا 

نّیيركسعلا ءانبأ  تاجاح  مھف  ىلع  اھتذتاسأ  بيردتب  تاعماجلا 
دونجلا ةروص  ناھذألا  نم  وحمن  نأ  اندرأ  كلذك   . لضفأ لكشب 
عیجشتل انططخف   ، ّةیلقع تابارطضاب  نیباصم  نطولا  ىلإ  نيدئاعلا 
نّیيركسعلا نع  صصق  ميدقت  ىلع  دوویلوھ  يف  نیجتنملاو  بّاتكلا 

. ّةینويزفلتلا مھجماربو  مھمالفأ  يف 
ریثكب لھسأ  تناك  اّھنكل   ، ةطیسب ينتلغش  يتلا  اياضقلا  نكت  مل 
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ذنم هتداعك   . هبتكم يف  اًرھاس  يجوز  يقبت  يتلا  اياضقلا  نم 
يفف  . قئاوع نود  نم  ریكفتلل  كاراب  ةصرف  لیللا  ناك   ، هتیقتلا
روظنم نم  رومألا  ىري  نأ  عیطتسي   ، كلت قبطملا  تمصلا  تاعاس 
ىلإ تایطعم  فیضي  وأ   ، ةديدج تامولعم  بعوتسي  وأ   ، فلتخم
نوتأي مدخلا  ناك  ام  ًابلاغ   . اھكلتمي يتلا  ةریبكلا  ةینھذلا  ةطيرخلا 

، ةديدج تاّفلم  همیلستل  ءاسملا  لالخ  تادھاعملا  ةفرغ  ىلإ 
ةعاس ىتح  نولمعي  نوّفظوم  اھبتك  قاروألا  نم  ديزم  ىلع  يوتحت 
مدخلا دحأ  هیلإ  لمحي   ، عوجلاب رعش  اذإو   . مھبتاكم يف  ةرخأتم 
دمحلاو  ، نیخدتلا نع  علقأ  دق  ناك   . زوجلا وأ  نیتلا  نم  اًریغص  اًقبط 
مظعم يفو   . نیتوكین ةكلع  غضمب  هنع  ضاعتسا  ام  ًابلاغ  ّهنكل   ،

وأ ةدحاولا  ةعاسلا  ّىتح  هبتكم  يف  سلجي  ناك   ، عوبسألا يلایل 
ةغایص ةداعإو   ، تاّركذملا ةءارقل  لیللا  فصتنم  دعب  ةیناثلا 

نويزفلتلا لّغشي  وھو  ّةینورتكلإلا  لئاسرلا  ىلع  ّدرلاو   ، تاباطخلا
ذخأي نأ  داتعا  دقو   . ةیضايرلا  ESPN ةانق ىلع  ضفخنم  توصب 

. ةدیعس ةلیل  انل  ًاّینمتم   ، ّيتنباو انأ   ، انّلبقيو يتأیل  اًمئاد  ةحارتسا 
اًداتعم اًرمأ  يھتنت  ال  يتلا  مكحلا  ّماھمب  مایقلا  يف  هینافت  تاب 

عم كاراب  اھلالخ  رطاشتن  تاونس  ّيتنباو  تیضمأ   . ّيلإ ةبسنلاب 
اًدیحو هعدأ  نیحو   . نویلم ةئمثالثلا  نع  مھددع  داز  نيذلا   ، هیبخان
اوناك اذإ  اّمع  ًانایحأ  لءاستأ  تنك   ، ًالیل تادھاعملا  ةفرغ  يف 

. نوظوظحم مھ  مك  نوكردي 
ةءارق وھ   ، ةداع لیللا  فصتنم  دعب  يأ   ، هب موقي  ناك  لمع  رخآ 
كاراب بلط   ، هبصنم هّملست  ذنمف   . نییكریمألا نینطاوملا  لئاسر 
رشع ّيمویلا  هريرقت  نیمضت  هقيرف  يف  ةلسارملا  يلوؤسم  نم 
ةيداعلا لئاسرلا  نم  ًایئاوشع  اھرایتخا  ّمتي   ، نیبخانلا نم  لئاسر 
ضیبألا تیبلا  ىلع  ّقفدتت  يتلا  اًفلأ  رشع  ةسمخلا  ةینورتكلإلاو 
شماوھلا يف  هتاقیلعت  بتكيو   ، ةيانعب اھنم  ًّالك  أرقي  ناك   . موي ّلك 

ةلكشم ىلع  ءارزولا  دحأ  عالطإل  وأ   ، ّدر اً هیفظوم  دحأ  ّدعي  يكل 
ءالزنو  ، دونجلا نم  هدرت  لئاسر  أرقي  ناك   . اھیلإ ةلاسرلا  هتّھبن 
عفد يف  تابوعص  نوناعي  نيذلا  ناطرسلا  ىضرمو   ، نوجسلا

، كونبلل ةنوھرملا  مھلزانم  اورسخ  صاخشأو   ، ةیبطلا مھتاقفن 
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، ةینوناق ةروصب  جاوزلا  اوعیطتسي  نأ  نولمأي  نيذلا  ًاّیسنج  نییلثملاو 
، رامدلا ىلإ  دالبلا  دوقي  ّهنأب  نورعشي  نيذلا  نّیيروھمجلاو 
ام نورّدقي  صاخشأ  لئاسر  أرقي  ناك   . لافطألاو  ، دادجألاو  ، تاھّمألاو

. قمحأ ّهنإ  هل  اولوقي  نأ  اودارأ  نيرخآو   ، هب موقي 
لِبق يتلا  ةیلوؤسملا  نم  ءزج  ّهنأ  اًربتعم   ، ّهلك كلذ  أرقي  ناك 
ًابعص ًالمع  سرامي  ناك   . نیمیلا مسقأ  نیح  هقتاع  ىلع  اھذخأب 

 – ملاعلا يف  ةشحو  رثكألاو  بعصألا  ّهنأ  يل  ادب  ام  ًابلاغ  اًشحومو – 
. دقن ّيأ  نع  هینذأ  ّمصي  ّالأو  ءارآلا  ّلك  ّلبقتي  نأ  هیلع  ّنأ  كردأ  ّهنكل 
ءيش ّلكل  حمسيو  دودحلا  ليزي  وھ  ناك   ، مانن نحن  ّانك  امنیبو 

. هیلإ لوصولاب 
تغلب يتلا  اشاس  ىلع  ناك   ، ءاعبرألاو نینثالا  يموي  ءاسم 

يف ةقایللا  زكرم  يف  ةحابسلا  نيرامت  سرامت  نأ  رشاعلا  اھماع 
نم ةلیلق  تارتمولیك  ةفاسم  ىلع  عقاولاو   ، ةیكریمألا ةعماجلا 

لوخدلا لواحأو  ّنرمتت  اھارأل  ًانایحأ  بھذأ  تنك   . ضیبألا تیبلا 
سلجي ثیح  ةحابسلا  ضوح  بناجب  ةریغصلا  ةفرغلا  ىلإ  ةسلخ 

. ةذفان ربع  نيرامتلا  ةدھاشمل  لھألا 
ًايّدحت ةورذلا  تاعاس  يف  محدزم  ّيضاير  ٍدان  ىلإ  لوخدلا  ناك 
تحبصأ دقف  انأ  اّمأ   . هلیلذت نم  اوّنكمت  مّھنكل  ةيامحلا  زاھج  دارفأل 
نكامألا زاتجأ  نیح  يرصب  ةضفاخ   ، ةعرسب ریسلا  يف  ةریبخ 
ىوتسم ىلع  ةظفاحملا  يف  ةيامحلا  زاھج  دعاس  اّمم   ، ةّماعلا
تاعماجلا تابلاطو )  ) بّالط نیب  رصبلا  حملب  ّرمأ  تنك   . هّتیلاعف

ّنأ ًانایحأ  ادب  ىتح   ، ابموزلا صقر  سوردب  وأ  نازوألا  عفرب  نیكمھنملا 
يلوح نم  ةبلجلاب  رعشأ  تنك  ىرخأ  ًانایحأو   . يدوجو ظحالي  اًدحأ ال 
تّببست يتلا  ةراثإلا  ةجوم  يعأو   ، يرصب عفرأ  نأ  نود  نم  ىتح 

هذھ : » ًانایحأ نوحیصي  وأ  نوسماھتي  سانلا  عمسأ  نیح   ، اھب
روھظك  ، ّطق ةرباع  ةجوم  هنوك  ُدعي  مل  رمألا  ّنكل  امابوأ »! لیشیم 

. هلیجست نویعلا  عیطتست  نأ  لبق  بیغيو  ثدحي 
ضوح نم  ةبيرقلا  دعاقملا  تناك  ام  ًابلاغ   ، بيردتلا تایسمأ  يف 
نيرخآلا يلاھألا  ضعب  ءانثتساب   ، نیسلاجلا نم  ولخت  ةحابسلا 
مھئانبأ ءاھتنا  راظتنا  يف  مھفتاوھ  نوحّفصتي  وأ  نوشدردي  نيذلا 
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ىلع ّزكرأو  هیف  سلجأ  ًائداھ  ًاناكم  دجأ  تنكف   . نيرامتلا نم 
. ةحابسلا ةدھاشم 

امھملاع يف  ّيتنباب  قّدحأ  نأ  هیف  عیطتسأ  تقو  ّلك  ّبحأ  تنك 
نكامألا طسو   ، امھيدلاو نعو   ، ضیبألا تیبلا  نع  اًدیعب   ، ّصاخلا

، ةحابسلا يف  اشاس  تعرب   . امھیسفنل اھاتجسن  يتلا  تاقالعلاو 
ةحابس دیجت  نأ  ىلع  تمّمص  امك   ، ردصلا ةحابس  ّتبحأو 
ةدحاو ةعطق  نم  ةحابس  سابلب  ءاملا  ىلإ  لزنت  تناكف   . ةشارفلا

، ءاملا يف  اھتالوج  زاجنإ  ىتح  رباثتو   ، نوللا ّيلحك  سأر  ءاطغو 
وأ  ، اھیّبردم حئاصن  ىلإ  عامتسالل  رخآلاو  نیحلا  نیب  ةّفقوتم 

. اھتاقیفر عم  ةیھال  ةشدردل  تاحارتسالا  ّةلغتسم 
، تاقوألا كلت  يف  نیّجرفتملا  نیب  يدوجول  اًّدج  ةدیعس  تنك 

دھشأل  ، ًابيرقت يلوح  نّمم  دحأ  ينظحالي  نأ  نود  نم  يسولجو 
انمحقأ دقل   . ةمیلسو ّةلقتسم  ةاتف  حبصتل  انتنبا  ّومن  ةزجعم  ىلع 

نود نم   ، ثادحألاب ةلفاحلاو  ةبيرغلا  ضیبألا  تیبلا  ةایح  يف  انیتنبا 
هكرتتس يذلا  رثألا  وأ   ، امھیلع كلذ  عقو  نوكیس  فیك  يردن  نأ 
ًاّیباجيإ ملاعلا  ىلإ  انیتنبا  جورخ  لعجأ  نأ  تلواح   . ةبرجتلا كلت  امھیف 
ةديرف ةصرف  كلمن  كارابو  يّننأ  ةكردم   ، نكمم ّدح  ىصقأ  ىلإ 
كاراب تالحر  تناك  نیحف   . ةیخيراتلا ملاعملا  ّمھأ  ناروزت  امھلعجل 
اّنلك رفاسن  ّانك   ، ّةیسردملا ةزاجإلا  تارتفو  نمازتت  ّةیجراخلا 

امھانذخأ فیص 2009،  يف   . ریثكلا مُّلعت  ىلع  نولبقم  اّننأ  نیكردم 
. امور يف  ناكیتافلاو  وكسوم  يف  نیلمركلا  ةرايز  تلمش  ةلحر  يف 

نویثنابلا اترازو   ، ّيسورلا سیئرلا  اتقتلا   ، مّايأ ةعبس  يفو   ، اذكھو
ةطقن يأ   ، اناغ يف  ةدوعاللا » باب   » ربع اّترمو   ، امور يف  مويزیلوكلاو 

. اًدیبع اوعیب  نيذلا  ةقرافألا  نم  ىصحت  دادعأ ال  قالطنا 
، امھیلإ ةبسنلاب  ًاطغاض  ناك  ةلحرلا  كلت  جمانرب  ّنأب  ّكش  ال 
، هباعیتسا اھنكمي  ام  بعوتست  تناك  امھنم  ًّالك  ّنأ  تّملعت  يّننكل 

ّةیفیصلا تالحرلا  كلت  دعب  اشاس  تداع   . ّةصاخلا اھرظن  ةھجو  نمو 
ةسردم ةرايزل  يلاھألا  يعُد  مويو   . يئادتبا ثلاثلا  ّفص  لخدتل 
هناردج دحأ  ىلع  ُتيأرو   ، اھفص ىلع  ُتّجرفت   ، فيرخلا يف  مھدالوأ 

يف ُتلعف  اذام   » ناونعب بّالطلا  اھبتك  يتلا  ّةیئاشنإلا  عیضاوملا 
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تبھذ : » تبتك ثیح   ، اشاس عوضوم  اھنیب  نمو  ؟ » ّةیفیصلا يتزاجإ 
«. اًعوطقم هماھبإ  نم  ءزج  ناك   . ابابلا تیقتلاو  امور  ىلإ 

مزجأ نأ  وأ   ، رشع سداسلا  سوتكيدنب  ابابلا  فصأ  نأ  يننكمي  ال 
امور ىلإ  انعم  انبحطصا  اّننكل   . اًعوطقم ناك  هماھبإ  نم  اًءزج  ّنأب 

ةظحالملا ّةوقب  ّزیمتت  اھرمع  نم  ةنماثلا  يف  ةاتف  اركأو  وكسومو 
اھتيؤر تناك   . هب تداع  يذلا  عابطنالا  وھ  اذھو   ، ّةیلاعفنالا مدعو 

. نیغلابلا رصخ  ىوتسم  دنع  ّفقوتت  كاذنآ  خيراتلل 
يف ةقلقملا  يحاونلا  نع  ایلامو  اشاسب  يأنلا  انتالواحم  مغرب 

. ةریثك رومأ  ىلع  ناعّلطت  امّھنأ  ملعأ  تنك  يّننأ  ّالإ   ، كاراب لمع 
نم ّةلق  ّالإ  اھفلأت  ال  ةقيرطب  ةیملاعلا  ثادحألا  نارصاعُت  امھف 

اھعئاقو تناك  ّةیملاعلا  رابخألا  ّنأ  ةقیقح  عم  ناشیعتو   ، دالوألا
رفسلا ىلإ  امھدلاو  رارطضا  عمو   ، انلزنم فقس  تحت  ًانایحأ  يرجت 

نم اًمسق  ّنأ  عقاو  عمو   ، ةئراطلا ّةینطولا  تالاحلا  يف  ًانایحأ 
نم رخآ  ًابناج  كلذ  ناك   . لعف امھم   ، اًنلع همتشیس  بعشلا 
اًّدج ةبيرق  ةفاسم  ىلع  ةدّایصلا  دوھفلاو  دوسألا  ّنأب  يروعش 

. ّينم
جمارب مّدقم  ّنأ  لوح  اًرابخأ  عمسن  انأدب  ماعلا 2011،  ءاتش  يف 

أدب بمارت  دلانود  ّيكرويوینلا  ّيراقعلا  رمثتسملاو  ّةینويزفلتلا  عقاولا 
ّيروھمجلا بزحلا  حیشرتب  زوفلل  هیعس  لامتحا  لوح  اًجیجض  ریثي 

يف ةیناث  ةيالول  كاراب  حّشرت  هجو  يف  ّةیسائرلا  تاباختنالا  يف  هل 
ناكف  ، اًجیجض هنوك  ودعي  ال  هلعفي  ام  مظعم  ّنأ  ادب  ماعلا 2012 .
تارارقل ٍهاو  دقن  هیجوتو  ةرثرثلل  ةزفلتملا  ّةيراوحلا  جماربلا  يف  رھظي 

ناك اذإ  ام  يف  اًنلع  كوكشلا  ریثيو   ، ّةیجراخلا ةسایسلا  يف  كاراب 
لواح  ، ةریخألا ّةیسائرلا  ةلمحلا  يفف   . ًاّیكریمأ اًنطاوم  يجوز 
ةرماؤم ّةيرظنل  جيورتلا  ّةیكریمأ  ضرأ  ىلع  كاراب  ةدالوب  نوّككشملا 

يف ّهنأو   ، ةّروزم ياواھ  يف  ةرداصلا  كاراب  ةدالو  ةقیثو  ّنأب  معزت 
اذھ ءایحإ  ةداعإل  ّةوقب  بمارت  طشن   . اینیك يف  دولوم  ةقیقحلا 

، ةزفلتلا تاشاش  ىلع  ةبيرغ  معازم  قالطإ  نع  ّفكي  ملو   ، شاقنلا
ةدالو نع  ماعلا 1961  يف  ولولونوھ  ةديرج  نالعإ  ّنأ  ىلع  اًّرصم 

. هّركذتي ال  ةضورلا  ّفص  يف  هقافر  نم  اًدحأ  ّنأو   ، اًّفيزم ناك  كاراب 
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ءّارقلا ىلإ  ةّشطعتملا  ّةيرابخإلا  عقاوملا  تناك   ، تقولا اذھ  يف 
ّددرتت ، ال  نیِظفاحملا مساب  ةقطانلا  عقاوملا  اًصوصخو   ، تافینصتلاو

. ساسأ ّيأ  ىلإ  رقتفت  يتلا  بمارت  معازم  يف  نیجسكألا  ّخض  يف 
اھسفن ّفلكت  ملو   ، ةئیندو ّةینونج  اھتّمرب  ةلمحلا  كلت  تناك   ، اًعبط

تناك اّھنكلو   . بناجألا هاجت  ةیھاركلاو  تّمزتلا  رعاشم  ءافخإ  ءانع 
دودر ُتیشخف   ، نیناجملاو نیّفرطتملا  ةراثإ  دّمعتتو   ، اًضيأ ةرطخ 
نم ريراقت  رخآلاو  نیحلا  نیب  ىّقلتأ  تنك   . اھّدلوت دق  يتلا  لعفلا 
كانھ ّنأ  ُتكردأو   ، اندرت يتلا  ّةيدجلا  تاديدھتلا  لوح  ةيامحلا  زاھج 
زواجتي ناك  كلذ  ّنكل   ، قلقأ ّالأ  تلواح   . مھضيرحت نكمي  اًصاخشأ 
اًحالس ًالماح  نطنشاو  ىلإ  ام  ٌّلتخم  ىتأ  ول  اذام   . ًانایحأ يتردق 
دلانود تاحیملت  تناك  ؟  انیتنبا ىلإ  ىعسي  ناك  ّهنأ  ول  اذام  ؟  اًّوشحم

نل  ، كلذ لجألو   . يتلئاع ةمالس  دّدھت  ةّروھتملاو  ةبخاصلا  بمارت 
. اًدبأ هل  رفغأ 

زاھجب قوثولا  لصاونو  انفواخم  درطن  نأ  ّالإ  انعسوب  نكي  مل  نكل 
اّننأب اننوتعني  نيذلا  صاخشألاف   . اًمدُق انتایح  يف  يضمنو   ، ةيامحلا
انعسوب ام  ّلك  انلذب  دقو   . تاونس ذنم  كلذ  نولعفي  اّمنإ  نوفلتخم 
يبولسأ ّنأ  يف  نیَقثاو   ، قئاقحلل مھھيوشتو  مھبيذاكأ  زواجتنل 

املاطل  . نحن نَم  ةقیقح  سانلل  فشكیس  انتایح  شیع  يف  كارابو 
فواخم انوحن  ةنسحلا  تاینلا  ووذو  نوصلخملا  صاخشألا  ىدبأ 
سانلا ناك   . ةسائرلل حّشرتلا  كاراب  ّررق  نأ  ذنم  انتمالس  ىلع 

: يل نولوقيو  ةیباختنالا  ةلمحلا  لالخ  يف  يدي  ىلع  نوّدشي 
ّلك نم  اًسانأ  اوناك  دقو  ىذألاب .» دحأ  مكل  ّضرعتي  ّالئل  ّيلصن  نحن  »

ينوّركذو  ، رامعألا ّلكو   ، ّةیعامتجالا تّایفلخلا  ّلكو   ، قارعألا
نمو كلجأ  نم  ّيلصن   » . اندلب يف  نيرّذجتملا  ءاخسلاو  ةبیطلاب 

«. موي ّلك  كتلئاع  لجأ 
ةيامحب عتمتن  اننأب  ترعش   . يبلق يف  مھتاملك  ظفحأ  تنك 

. انتمالس لجأ  نم  نّولصي  نيذلا  ءاھزنلا  صاخشألا  نم  نیيالملا 
ىلع انّددرت  تاب   . ّيصخشلا انناميإ  ىلع  دمتعن  كارابو  تنك  كلذك 
ىلإ ّلوحت  ّهنأل  ّالإ  ببسل  سیل   ، ةریخألا ةرتفلا  يف  اًردان  ةسینكلا 
نحن امیف  مھتلئسأب  نوحیصيو  نّویفاحصلا  هیف  عّمجتي  ضارعتسا 
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ایميریج سقلا  لاوقأ  تراثأ  نأ  ذنمو   . ةدابعلا سوقط  سرامنل  لخدن 
انموصخ ةلواحمو   ، ىلوألا ّةیباختنالا  كاراب  ةلمح  ءانثأ  ةمزأ  تيار 
ملسم  » كاراب ّنأ  ىلإ  حیملتلاب  انّدض  اًحالس  ناميإلا  مادختسا 

، نیعألا نع  اًدیعبو  انلزنم  يف  انناميإ  ةسرامم  انرتخا   ،« اًّرس
ّةینيدلا سوردلا  ضعب  میظنتو   ، ءاشعلا لبق  ةلیل  ّلك  ةالصلاو 
نطنشاو يف  ةسینك  ىلإ  بستنن  مل   . ضیبألا تیبلا  يف  انیتنبال 

امك  ، ناميإلا فيزب  ماھتالا  ىلإ  ىرخأ  ةفئاط  ضيرعت  درن  مل  اّننأل 
ّنأ ّالإ   . وغاكیش يف  اھیلإ  انبستنا  يتلا  ثولاثلا  ةسینك  عم  ىرج 

ةعامجلا ءفد  ىلإ  ُتدقتفا  دقف   ، ةبعص ةیحضت  ةباثمب  ناك  كلذ 
فرطلا ىلع  اًدقار  هارأف  ًالیل  كاراب  ىلإ  رظنأ  تنك  ام  ًابلاغو   . ّةیحورلا

. تمصب هتالص  ولتي   ، هینیع اًضمغم   ، ريرسلا نم  رخآلا 
كاراب نوك  مدع  لوح  تاعئاشلا  جیجأت  ةداعإ  نم  رھشأ  دعب 
نيرشت رھش  نم  ةلیل  تاذ  هترّایس  لجر  نكر   ، دلوملا ّيكریمأ 

مامأ ًالفقم  ناك   Constitution ّةداج نم  ءزج  يف  ربمفون  / يناثلا
نم ّةیكیتاموتوأ  فصن  ّةیقدنبب  صاصرلا  قلطي  أدبو   ، تارّایسلا ةكرح 

تباصأ  . ضیبألا تیبلا  نم  ایلعلا  تاقبطلا  ىلع  هترّایس  ةذفان 
ّبحأ تنك  ثیح   ، ءارفصلا ّةيوضیبلا  ةفرغلا  ذفاون  ىدحإ  ةصاصر 
يف ىرخأ  ةصاصر  ّترقتسا  امك   . ًانایحأ ياشلا  لوانتو  سولجلا 
جراخ كارابو  تنك   . حطسلا نع  ىرخأ  تاصاصر  تّدتراو   ، ةذفان راطإ 
يف اتناك  يّمأو  اشاس  ّنأ  ریغ   . ایلام كلذكو   ، كاذتلیل ضیبألا  تیبلا 
تضم  . ىذأ ّيأل  اّضرعتت  ملو  ىرج  امب  ايردت  مل  امّھنأ  ّالإ   ، لزنملا
ةفرغلا ةذفان  يف  صاصرلل  مواقملا  جاجزلا  رییغت  لبق  عیباسأ 
ةكیمسلا ةرئادلا  يف  قلمحأ  ينتيأر  ام  ًابلاغو   ، ءارفصلا ّةيوضیبلا 

. رطخلل نوّضرعم  اّننأ  مك  ّركذتأو   ، ةصاصرلا اھتّفلخ  يتلا 
وأ ةیھاركلا  دوجوب  ّملسن  ّالأ  اًعیمج  انل  لضفألا  نم  ّهنأ  تكردأ 

نورخآلا ّرطضي  نیح  ّىتح   ، انب قدحملا  رطخلا  دنع  ًاليوط  ّفقوتن 
يف ّيسردملا  سنتلا  قيرفب  ایلام  تقحتلا   . عوضوملا ةراثإ  ىلإ 
ّةداج يف  ةسردملا  بعالم  يف  ىرجُت  تابيردتلا  تناكو   ، ليودیس
بّالطلا دحأ  ةدلاو  اھنم  تبرتقا  مّايألا  دحأ  يفو   . نسنوكسيو

الأ : » اھتلأسو  ، بعالملل يذاحملا  محدزملا  قيرطلا  ىلإ  تراشأو 
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«. ؟ انھ فوخلاب  نيرعشت 
، ّةوقب اھئارآ  نع  ّربعت  نأ  اًموي  دعب  اًموي  ّملعتت  يتنبا  تناك 
ىلإ ةجاحب  تناك  يتلا  دودحلا  خیسرتل  ّةصاخلا  اھتقيرط  فشتكتو 

: ةلئاق ةأرملا  كلت  تباجأف   . اھمسر
يباوجف  ، موي ّلك  توملا  يف  ّركفأ  تنك  اذإ  ام  كلاؤسب  ِتینع  اذإ  »

وھ ال.»
تابسانملا ىدحإ  لالخ  اھسفن  ّمألا  ّيلإ  تتأ   ، نیماع دعب 

اّھنإ اھیف  تلاق   ، ّةیفطاع راذتعا  ةلاسر  ينتّملسو   ، ّةیسردملا
رعاشم يتلفط  ىدل  اھظاقيإب   ، هتبكترا يذلا  أطخلا  ًالاح  تكردأ 

. اًریثك رمألا  يف  تّركف  اّھنأ  اھل  ُترّدق   . اھلایح اًئیش  عیطتست  قلق ال 
ىلع ةردقللو  ّيرشبلا  فعضلل  ىدص  ایلام  ةباجإ  يف  ْتعمس  دقل 
لواحن ام  ّلكو  هشیعن  ّانك  ام  ّلكل  ىدص  يأ   ، دحاو نآ  يف  ضوھنلا 
يذلا دیحولا  رمألا  ّنأ  ةأرملا  كلت  ْتمھف  امك   . هیلع ةرطیسلا 
ةدوعلا وھ  هدعب  موي  ّلكو  مویلا  كلذ  يف  هب  مایقلا  انتنبا  عیطتست 

. سنتلا بعلل  بعلملا  ىلإ 
ناربكت ّيتنبا  ّنأ  فرعأ  تنك   . اًعبط ّةیبسن  ةلأسم  وھ  ٍّدحت  ّلك  ّنإ 
مظعم هب  ملحت  دق  اّمم  رثكأ  لاحلا  رسيو  تازایتمالا  نم  امھلو 

، ماعطلاب ىألم  ةدئامو   ، لیمج لزنم  امھيدل  ناك  دقف   . تالئاعلا
عیجشتلا نم  ریثكو   ، امھتمدخ يف  نونافتي  امھلوح  نوغلابو 

ام ّلك  ترمثتسا   . امھمیلعت لجأل  امھّفرصتب  ةعوضوملا  دراوملاو 
، يّننكل  . امھیّتیصخش ّروطتو  ایلامو  اشاس  لیبس  يف  ّيدل 

يّننأب ترعش   . ربكأ ًابجاو  اًضيأ  ّيدل  ّنأ  يعأ  تنك   ، ىلوأ ةّدیسكو 
ناك كلذ  ضعب   . اًصوصخ تایتفلاو   ، اًمومع لافطألل  ریثكلاب  نيدأ 
ةاتف ّنأل  مھبارغتساو   ، يتایح ّةصق  ىلع  سانلا  لعف  ّةدر  هببس 
ّتلوتو تاعماجلا  ىقرأ  ربع  اھقيرط  تّقش  ةنيدملا  نم  ءادوس 
تكردأ  . ضیبألا تیبلا  ىلإ  اًریخأ  تلصوو  ةقومرملا  ةيرادإلا  فئاظولا 
ىقبي يكل  اًھیجو  ًاببس  َرأ  مل  نكلو  فولأم  ریغ  اًراسم  تكلس  يّننأ 
ةّنولملا ةأرملا  يسفن  تدجو   ، يتایح لالخ  يف  ةریثك  تّارم   . كلذك
سلجت يتلا  قالطإلا –  ىلع  ةدیحولا  ةأرملا  ّىتح  وأ  ةدیحولا – 

وأ ةكرش  ةرادإ  سلجم  عامتجا  رضحت  وأ  تارمتؤم  ةلواط  ىلإ 
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ىلوألا ةأرملا  تنك  ّيلعل   . ةّمھملا تّایصخشلل  عامتجا  يف  كراشت 
ىقبأ ّالأ  ىلع  صرحلا  تدرأ  يّننكل   ، رومألا كلتب  تماق  يتلا 
ةدودللا ّةودعلا  يّمأ  لوقت  امكو   . يب نقحلیس  تايرخأ  ّنأو   ، ةدیحولا

غيرك ىلع  وأ  ّيلع  مھدحأ  ىنثأ  اّملك   ، ةغلابملا عاونأ  ّلكل 
يبونجلا بناجلاف   . اًدبأ نيّزیمم  اسیل  امّھنإ  : » ةریثكلا انتازاجنإو 
ةدعاسم وھ  هلعف  انیلع  ناك  ام  ّلك  امھلاثمأب .» ءيلم  وغاكیشل 

. ایلعلا بتارملا  غولب  ىلع  تاّنولملا  ءاسنلا  كئلوأ 
ةمیقلا يف  سیل  ّةیصخشلا  يتياكح  يف  ام  ّمھأ  ّنأ  تكردأ 

يف يأ   ، اھل اًنیتم  اًساسأ  ّلكش  ام  يف  لب   ، يتازاجنإل ةرھاظلا 
، تاونسلا ّرم  ىلع  اھتیقلت  يتلا  ةفلتخملاو  ةریثكلا  معدلا  عاونأ 
. يسفنب يتقث  ءانب  ىلع  تقولا  عم  ينودعاس  نيذلا  صاخشألاو 

ينیصحتل هدھج  لذبو   ، مامألا ىلإ  ينعفد  صخش  ّلك  ّركذتأ  تنك 
يتلا ةنكمألا  يف  اھھجاوأس  تنك  يّننأب  ّكش  يتلا ال  تاناھإلا  ّدض 

الو  ، ءاسن الو  دوس  اھِنبي  مل  يتلا  تائیبلا  كلت  يأ   ، اھیلإ يضمأ 
. ءاسنلا وأ  دوسلا  لجأ  نم  اًساسأ  تدجُو  يھ 

ةوسقلا ةديدش  ریياعم  ّيلع  تضرف  يتلا  يبور  ةّمعلا  يف  تّركف 
فزعأو اًزازتعا  يسأر  عفرأ  نأ  ينتّملع  فیكو   ، ونایبلا سورد  يف 

لاوط فرعأ  مل  يّننأ  ولو   ، ةمخفلا تاھونایبلا  ىلع  يبلق  ّلك  نم 
يذلا يبأ  يف  تّركف   . ةرّسكم هحیتافم  ّيداع  ونایب  ىوس  يتایح 

. غيرك لثم  اًمامت   ، اھیمرأو لوبتوف  ةرك  ىلع  ضبقأ  فیك  ينّملع 
Bryn يف ّيذاتسأ   ، تینیب ّدیسلاو  زنیترام  ّدیسلا  يف  تّركف  كلذك 
، يّمأ يف  تّركف  اًضيأو   . ّطق يئارآب  اّفختسي  مل  نيذللا   ،Mawr
ّخف يف  طوقسلا  نم  اھتظقي  ينتذقنأ  يتلا   ، ىوقألا يتماعد 
ةبآكلا نم  ّوج  هیلع  ّمیخ  يذلا  يئادتبا  يناثلا  ّفص  يف  لومخلا 
يتلا  ، ليوزارب ينریشت  ينتقفار   ، نوتسنرب ةعماج  يفو   . ةديدشلا
ملاع تلخد  نیحو   . ةديدج قئارطب  يریكفت  تّذغو  ينتعّجش 
اتیقب ناتللا   ، تيراج يریلافو  ریش  نازوس  ينتقفار   ، لامعألا

يناتّملعو  ، ةریثك تاونس  دعب  ىتح  نیتلیمزو  نیتزيزع  نیتقيدص 
اتناك امھنأل  ماودلا  ىلع  باوبألا  يل  اتحتفو   ، ةلماعلا ّمألا  نوكت  فیك 

. اھزاربإ يننكمي  ةنیفد  تاردق  ّيدل  ّنأ  نم  نیتّدكأتم 
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حنست ملو   ، اًضعب مھضعب  نوفرعي  صاخشألا  كئلوأ  مظعم  نكي  مل 
نيریثكلاب لاّصتالا  تدقف  يّننأ  ّىتح   ، اًدبأ يقالتلل  ةصرفلا  مھل 
ينوزّفح نَم  مھف   ، اًّدج ةّمھم  ةقلح  يلوح  اوّلكش  مّھنكل   . مھنم

لاوط يل  تّمنر  يتلا  ةصاخلا  يتقوج  اوّفلأو   ، يتردقب اوقثوو 
!«. ةرداق تنأ   ، ةریغص اي  معن  : » يقيرط

مّدقأ نأ  ةاماحملاب  يدھع  ةيادب  يف  تلواح  لب   ، ّطق كلذ  َسنأ  مل 
نيذلا تّاباشلاو  نّابشلا  عّجشأ  تنكف   ، نيرخآلل يرودب  معدلا 
ثيداحألا ضوخ  ىلإ  مھعفدأو   ، اًحومطو ًالوضف  مھيدل  فشتكأ 

ّقلعتي ًالاؤس  ّيلع  حرطت  ّةینوناق  ةدِعاسم  تناك  نیحو   . ةّمھملا
يدسأ وأ  يتایح  ةصق  اھل  يورأو  يبتكم  باب  اھل  حتفأ   ، اھلبقتسمب

ىلإ ّفرعتلل  ةدعاسم  وأ  اًداشرإ  مھدحأ  بلط  اذإو   . ةحیصن اھیلإ 
نیح  ، اًقحالو  . هبلط يبلأل  يعسوب  ام  لذبأ  تنك   ، ام صخش 
مازتلالا دئاوف  بثك  نع  تفشتكا   ،Public Allies ىلإ تبستنا 

ّهنأ ّةیصخشلا  يتبرجت  نم  تفرعو   . هبيردتو ّباش  صخش  ةياعرب 
يذلا ّيملعلا  مّدقتلاب  ًاّیقیقح  اًمامتھا  ام  صخش  رھظُي  نیح 
وھف  ، لغاشملاب لفاح  موي  يف  قئاقد  رشعل  ولو   ، يّروطتبو هتزرحأ 
ّلكو تاّیلقألاو  ءاسنلا  ىلإ  ةبسنلاب  اًصوصخو   ، ةیّمھألا ةياغب  رمأ 

. مھل عمتجملا  شیمھت  نوناعي  نَم 
، ضیبألا تیبلا  يف  بيردتو  ةدایق  جمانرب  تقلطأ   ، ّةینھذلا هذھب 
يف ةیناثلاو  ىلوألا  نیتيوناثلا  نیتنسلا  نم  ةبلاط  نيرشع  توعدو 
يف انیلإ  مامضنالل  نطنشاو  ةمصاعلا  طیحم  يف  عقت  سرادم 

تالحرلاو  ، ّةیمسرلا ریغ  ةشدردلا  نیب  ام  تّعونت  ةيرھش  تاءاقل 
رایتخاو ّةیلاملا  ةفاقثلاك  ةفلتخم  عیضاوم  يف  تاودنلاو   ، ّةینادیملا

، نامتكلا ّيط  جمانربلا  اذھ  نم  ریبك  ءزج  ىلع  انیقبأ  اننكل   . ةنھملا
. يمالعإلا شاقنلا  ةبلح  ىلإ  تایتفلاب  عفدن  ّالئل 

ةقالع اھعم  ينبت  ةّبردم  ىلإ  تاقھارملا  كلت  نم  ّلكب  اندھع 
ّةصق ىلع  اھعلطتو   ، دراوم نم  كلمت  ام  اھّفرصتب  عضتو   ، ّةیصخش

ةیھاطلا دروفرموك  سيركو   ، يریلاف تناك  تابِّردملا  نیب  نم   . اھتایح
نم ددعو   ، ندياب لیج  اًضيأو   ، ضیبألا تیبلا  يف  ىلوألا  ىثنألا 

ّيبرغلاو ّيقرشلا  نیحانجلا  يف  لمعلا  يَقيرف  يف  تادیسلا 
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داشرإلا تاراشتسم  وأ  سرادملا  تاريدم  تناك   . ضیبألا تیبلل 
. نّجرختي ّىتح  انعم  نیقبي  يتاوللا  تابلاطلا  نرتخي  ّيوبرتلا 
اًّمأو  ، نيرجاھملاو  ، نّیيركسعلا تالئاع  نم  تایتف  انلبقتسا 
تّاباش ّنّھلك  ّنكو   . نيّدرشملل ىوأم  يف  تشاع  ةاتفو   ، ةقھارم
عمو  . ّيتنبا نع  وأ  ّينع  نفلتخي  الو   ، لوضفلاو ءاكذلاب  نّعتمتي 
ءاوس  ، ةحجان تاقالعو  تاقادص  نيوكت  نعطتسا  فیك  تيأر  تقولا 
يف تاعاس  تیضمأ   . ّنھلوح تاغلابلا  عم  وأ  ضعبلا  ّنھضعب  نیب 

راشوفلا لوانتن   ، ةریبك ةقلح  يف  تاسلاج  نحنو  ّنھتثداحم 
، دسجلا ةروصو   ، تاعماجلا ىلإ  باستنالا  لوح  راكفألا  لدابتنو 

حومسملا دودحلا  جراخ  عوضوم  ّيأ  نكي  مل   . نایتفلا لوح  ىتحو 
ّنھعم هنلمحیس  ام  اذھ  نوكي  نأ  وجرأ  تنكو   . اًریثك كحضن  ّانك   . اھب
ةعامج ىلإ  ءامتنالاو  حایترالاب  روعشلا  ينعأو   ، لبقتسملا ىلإ 

. ّنھتاوصأ لاصيإو  ّنھسفنأ  نع  ریبعتلا  يف  ةأرجلاو   ، ىربك
لالخ نم  ّهنأ  وھو   ، ایلامو اشاسل  هّانمتأ  ام  ّنھل  ّىنمتأ  تنك 
روعشلا نعطتسیس   ، ضیبألا تیبلا  يف  حایترالاب  ّنھروعش  زيزعت 

نلو  ، اھیلإ نسلجي  ةلواط  ّيأو   ، ةعاق ّيأ  يف  ةقثلاو  حایترالاب 
. ةعومجم ّةيأ  نمض  نھئارآ  نع  ریبعتلاب  نّددرتي 

، ةسائرلا ةعاقف  لخادب  شیعلا  ىلع  نیماع  نم  رثكأ  ّيضم  دعب 
تلصاو  . عیطتسأ ام  دعبأ  ىلإ  اھقاطن  عیسوتل  لئاسو  نع  تثحب 

، صاخشألا نم  ربكأ  ددع  مامأ  ضیبألا  تیبلا  باوبأ  حتف  كارابو 
ّهنأب اًروعش  ناكملا  ةمظع  ىلإ  فیضن  نأب  نیلمآ   ، لافطألا اًصوصخو 

ّيمسرلا هعباط  ىلع  ةایحلا  ضعب  يفضنو   ، عیمجلل عّستي 
ّانك  ، ةلود تارايز  يف  ّةیبنجأ  تّایصخش  انیلإ  تدفو  اّملكو   . هدیلاقتو

لابقتسالا يف  ةكراشملل  ةیلحملا  سرادملا  نم  ًابّالط  وعدن 
. ّيمسرلا ءاشعلا  يف  مَّدقیس  يذلا  ماعطلا  ّقوذتو  ّيمسرلا 

مودقلا مھلأسن  ّانك   ، ّةیئاسم ةلفح  ءایحإل  نویقیسوم  ىتأ  اّملكو 
نأ اندرأ   . راغصلاب ّةصاخلا  نونفلا  شرو  ءایحإ  يف  انتدعاسمل  اًركاب 
اّھنأ مھل  رھظُن  نأو   ، نونفلاب دالوألا  فيرعت  ةیّمھأ  ىلع  دّدشن 
ةيؤرل تررس   . ةیمیلعتلا مھتبرجت  يف  ةيرورض  ةجاح  لب  اًفرت  تسیل 

، دنجیل نوج  لثم  نيرصاعم  نینّانفب  نوطلتخي  نّیيوناثلا  بّالطلا 
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لثم ریطاسأب  امك   ، سوارك نوسیلأو   ، كيالربمیت نتساجو 
، يتأشنب ينّركذي  كلذ  ناك   . لیبال يتابو  نوسنبور  يكومس 
ىلع فزعلا  تايرابمو   ، وغاكیش يف  انلزنم  يف  زاجلا  ىقیسومو 

انريواشمو  ، يبور اھّمظنت  تناك  يتلا  تيربوألا  نيرامتو  ونایبلا 
مھاست فیك  ملعأ  تنك   . وغاكیش طسو  فحاتم  ىلإ  ةیلئاعلا 
يننأكو رعشأ  رمألا  اذھ  ينلعجو   . لفطلا ّروطت  يف  ةفاقثلاو  نونفلا 

عم ليامتنو  يمامألا  ّفصلا  يف  سلجن  كارابو  تنك   . يرايد يف 
روھظلا تّبنجت  يتلا  يّمأ  ّىتح   . ةلفح ّلك  يف  ىقیسوملا  عاقيإ 

اّملك ّةیمسرلا  تالافتحالا  ةعاق  ىلإ  اًمئاد  لزنت  تناك   ، ّينلعلا
. ةیقیسوم ةلفح  اھیف  انمقأ 

نینّانف اھیلإ  وعدن  ّانك   ، ىرخأ ةّینفو  ةصقار  تالافتحا  انفضأ  كلذك 
ءاقل انّمظن  ماعلا 2009،  يفو   . ةديدجلا مھلامعأ  ميدقتل  نیئشان 
ىلإ انیغصأو   ، ضیبألا تیبلا  يف  ماقي  يذلا  ّلوألا  ةباطخلاو  رعشلا 
نیح ریبكلا  باجعإلا  راثأ   ، ادناریم ليونام  نیل  ىعدي  ّباش  ّفلؤم 
موبلأ  » ةرابعب هّايإ  اًفصاو   ، هدادعإب أدب  ّينف  عورشم  نم  ةعطق  مّدق 
وھو  ... بوھ بیھلا  ىقیسوم  دّسجي  ّهنظأ  صخش  ةایح  لوح  رودي 

«. نوتلماھ ردنسكلأ  ةنازخلا  ريزو 
يف اًدیعس  ًاّظح  كل  ّىنمتأ  : » هل تلقو  هتحفاص  يّننأ  ّركذتأ 

«. نوتلماھ عورشم 
، ّقلأتلاك  ، تالاعفنالاو فقاوملا  عاونأ  ّىتش  موي  ّلك  هجاون  ّانك 
يفو  . اًعم شياعتت  تالاعفناو  فقاوم   ... لمألاو  ، ىسألاو  ، ّقوفتلاو
يف يرجي  اّمع  امھتایحب  يأنلا  نالواحت  ناتنبا  انل  تناك  هنیع  تقولا 
ةایح نم  اًءزج  نیتاتفلاو  يسفن  يقبأل  يدھج  تلذب   . لزنملا
فورظ نع  اًمئاد  ثحبأ  نأ  وھو   ، ّریغتي مل  يفدھف   . ةیمویلا ملاعلا 
ةدوعلا يننكمي  ّةيداعلا  ةایحلا  نم  بناوج  يسفنل  دجأو   ، ّةیعیبط
بھذأ تنك   ، سوركاللاو مدقلا  ةرك  مساوم  يف  اذكھو   . اھب ّعتمتلل 
سلجأف  ، ایلامو اشاس  اھب  كراشت  يتلا  تايرابملا  نم  ریثكلا  ىلإ 
تدجو املاطلو   . نیّجرفتملا دعاقم  يف  نيرخآلا  يلاھألا  بناجب 
طاقتلا نوبلطي  نّمِم  ةقابلب  ةرذتعم   ، مھعم ةشدردلا  يف  ةداعسلا 
دھاشأ تنك   ، سنتلا ةضاير  ةسراممب  ایلام  تأدب  امدعبو   . يل ةروص 
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ةيامحلا زاھجل  ةعبات  ةبرع  ةذفان  نم  نایحألا  مظعم  يف  اھتايرابم 
مدع يف  ّينم  ةبغر   ، بعلملا برقب  راظنألا  تفلي  لكشب ال  ةنوكرم 

. بعللا ءاھتنا  دعب  ّالإ  اھتقناعمل  بھذأ  نكأ  ملو   . هابتنالا تیتشت 
لّقنتلا وأ  ةیعیبط  ةروصب  ةایحلا  شیع  لامتحا  ناك  دقف  كاراب  اّمأ 

تابسانملا يف  كراشي  ناك   . هیلإ ةبسنلاب  اًرّذعتم  اًرمأ  ةلوھسب 
هلمع هل  حمسي  يذلا  ردقلاب  نیتاتفلا  تايرابم  رضحيو  ةیسردملا 
نكي مل  امك   ، ةدودحم تناك  نيرخآلاب  طالتخالا  يف  هصرف  ّنكل   ، هب
ّالأ اًدوصقم  ناك  ّهنأ  عقاولا   . ّطق ًاّیفخ  هلوح  ةيامحلا  زاھج  دارفأ  روضح 
ال اًدحأ  ّنأب  ملاعلا  ىلإ  ةحضاو  ةلاسر  هیجوتل  كلذو   ، ًاّیفخ نوكي 

رمألا كلذ  ناك   . ةدحتملا تايالولا  سیئرب  ىذألا  قاحلإ  عیطتسي 
ریياعمو اًریثك  بسانتي  نكي  مل  ّهنكلو   ، ةیھيدب بابسأل  يندعسي 

. ةیلئاعلا ةایحلا 
، ةثالثلا نحن  ّانك  نیح  موي  تاذ  ایلام  تدوار  اھنیع  ةركفلا  هذھ 

ّةصاخلا ةیسردملا  تابسانملا  ىدحإ  ىلإ  بھذن   ، انأو كارابو  يھ 
بّالط نم  ددعب  انررمو  ّةیجراخ  ةحاب  انربع   . ليودیس يف  اشاسب 
حجرأتلا تاّعبرم  نیب  نوبعلي   ، ةحارتسالا يف  مھو  ةناضحلا  ّفص 

ناك نإ  ملعأ  . ال  بشخلا ةراشنب  شورفملا  مھبعلم  يف  نوضكريو 
ءادوسلا مھسبالمب  ةيامحلا  زاھج  يصّانق  ةقرف  اوأر  دق  لافطألا 

، نایعلل ةرھاظ  مھقدانبو  ةسردملا  ينابم  حطسأ  ىلع  نیّعزوم 
. مھتأر ایلام  ّنأ  ریغ 

اھدلاو ىلإ  ترظن  ّمث   ، لافطألاو ةصّانقلا  نیب  اھرصب  يتنبا  تلّقن 
؟» ّيّدج رمألا  اذھأ  ؟  يبأ اي  اًّقح  : » هل تلاقو   . هتظاغإ اھب  دصقت  ةرظن 

يذلا رطخلاف   . هیفتك ّزھيو  مستبي  نأ  ىوس  كاراب  عسوب  نكي  مل 
. هّبنجت نكمي  الو  ّيّدج  رمأ  هلمعب  طیحي 

نم ّيأ  ناك  ام  ّدرجمبف   ، طق ةعاقفلا  رداغي  مل  ّانم  اًدحأ  ّنأ  ّدكؤملا 
عم ىلوألا  انتاضوافم  دعبو   . هتعاقف هقفارت   ، ّكرحتي يتلئاع  دارفأ 

تالافتحا ىلإ  ابھذت  نأ  ایلامو  اشاس  عسوب  تاب   ، ةيامحلا زاھج 
عمج ةلمح  نمض  تارایسلا  السغت  نأ  وأ   ، ةینيدلا امھئاقدصأ 
تقولا نایضقت  اتناك  امّھنأ  ّىتح   ، ةسردملا اھمیقت  يتلا  تاّعربتلا 
تناكو  ، ةيامحلا زاھج  دارفأ  ةبكاومب  اًمئاد   ، ّةيراجتلا زكارملا  يف 
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امھنأش ةكرحلا  ىلع  نیترداق  اتتاب  امّھنكل   . ًانایحأ امھقفارت  يّمأ 
ثب يأ   ، اشاس ةيامحب  ناجلوملا  نارصنعلا  حبصأو   . امھقافر نأش 
 – ت. ل.  عیمجلا  هوعدي  يذلا  ركات –  سنرولو  ينیتسیلیس 

لافطألا ناكف   . ةسردملا يف  نیتبوبحمو  نیتتباث  نیّتیصخش 
. تاحارتسالا ءانثأ  ةحوجرألا  ىلع  مھعفدي  نأ  ت.  ل.  نم  نوبلطي 
ماقت نیح  امھل  ةیفاضإ  ىولح  عطق  نولسري  يلاھألا  ناك  ام  ًابلاغو 

. لافطألا دحأ  دالیم  دیع  ةلفح  فصلا  لخادب 
ةيامحلا زاھج  دارفأ  نیبو  اننیب  يقیقح  براقت  أشن   ، تقولا عم 
ةعومجملا دئاق  بمالریف  نوتسرب  ناك  كاذنآ   . انتيامحب نیجلوملا 

نع ًالوؤسم  ناكو   ، روليات نلآ  ةّمھملا  كلت  يف  هعبت   ، يب ةصاخلا 
نیتماص نیصخش  نلعلا  يف  اناك   . ةیباختنالا ةلمحلا  لالخ  يتيامح 
تالحرلا لالخو  سیلاوكلا  يف  اّمأ   . ةّمات ةظقي  ىلعو  اًمئاد 
ةّقرفتملا رابخألا  انل  نايوريو  ءاخرتسالل  نادوعي  اناكف   ، ةرئاطلاب

َيبحاص نیقیقرلا   » بقل امھیلع  تقلطأ  امھظیغألو   . ناحزميو
اًعم اھانیضمأ  يتلا  ةریثكلا  تاعاسلا  ّنأ  امك  ّيرجحلا .» هجولا 

، اننیب ةقادصلا  رصاوأ  تّنتم   ، اًعم اھانرفاس  يتلا  ةریثكلا  لایمألاو 
دحأ ققح  اّملك  امھعم  حرفأو  امھنازحأ  امھكراشأ  تحبصأف 

نيّدعتسم اناك  امو  امھّماھم  ةيّدج  كردأ  تنك   . اًزاجنإ امھدالوأ 
. ّطق كلذب  ّفختسأ  ملو   ، يتمالس لجأل  هب  ةیحضتلل 

بناج ىلإ  ّةصاخ  ةایح  يسفنل  جسنأ  نأ  لواحأ  ّيتنباك  تنك 
دنع نایعلل  روھظلا  ّبنجتل  اًقرط  ةّمث  ّنأ  تفشتكا   . ّةیمسرلا يتایح 
زاھج دارفأ  اھب  ّىلحت  يتلا  ةنورملا  رمألا  ّيلع  تلّھس  دقو   ، ةجاحلا
ًانایحأ يل  حمُس   ، ّيسائرلا بكوملا  مادختسا  نم  ًالدبف   . ةيامحلا

يف تحجن   . ةفّفخم ةینمأ  ةبكاومب  ةيداع  تارایس  يف  لّقنتلاب 
ىلإ لخدأ  تنكف   . رخآلاو نیحلا  نیب  ةفطاخ  ّقوست  تارايزب  مایقلا 
ّقزم امدعب  ًالثمف   . يدوجو دحأ  ظحالي  نأ  لبق  هنم  جرخأو  ام  رجتم 

، انيدل لماعلا  ّقوستلا  قيرف  هل  اھارتشا  يتلا  باعلألا  ّلك  وب 
، مايألا دحأ  يف  ايردناسكلأ  يف   PetSmart ىلإ ًاّیصخش  هتبحطصا 

باعلأ نع  ثحبأ  تنك  امیف  يّتيوھ  ءافخإب  تقولا  ضعبل  تعتمتساو 
هذھب يلثم  اًرورسم   ، نسرب ًاطوبرم  يبناجب  راس  يذلا  وبل  لضفأ 
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. ةديدجلا ةھزنلا 
راصتنا ّهنأكو  رعشأ  تنك   ، ةبلج ةراثإ  نود  نم  ًاناكم  ُترز  اّملك 

ملو  ، لیصافتلاب ةعلوم  ةأرما  انأف   . ّةرحلا ةدارإلا  ىلع  نيرمتو  ریغص 
هتاجاح رایتخا  نم  يھتني  نیح  ءرملا  هب  رعشي  يذلا  رورسلا  َسنأ 

،PetSmart ىلإ باھذلا  ىلع  رھشأ  ةتس  دعبو   . ىرخألا َولت  ةدحاو 
ةرّاظنو لوبسياب  ةّعبقب  ةّركنتم  ّيلحملا   Target عرف ةسلخ  تدصق 
ةيذحأ اولعتناو  ةریصق  ليوارس  ةيامحلا  زاھج  دارفأ  ىدترا   . ّةیسمش

ّالئل مھدھج  نیلذاب   ، مھناذآ يف  تاعاّمسلا  اوعضي  ملو  ةفیفخ 
، زنوج نتسيرك  يتدِعاسمو  انأ   ، اننوعبتي مھو  دحأ  مھیلإ  ّفرعتي 
نم هجولل  اًميرك  ترتخاو   ، اّھلك ةحنجألا  ىلع  انلج   . رجتملا يف 

اشاسل نیتبعل  ُتدجوو  ةديدج  نانسأ  يشارفو   Oil of Olay ةكرام
قوحسمو سبالملا  ةفاّشنل  ًاطوف  نتسيرك  ترتشا  امك   . ایلامو

ةقاطب يقتنأ  نأ  ُتعطتسا   ، تاونس ذنم  ىلوألا  ّةرمللو   . فیظنت
. انجاوز ىركذ  ةبسانمل  كاراب  ىلإ  اھمّدقأ 

تدب هذھ  ةریغصلا  رومألاف   . ينرمغت ةجھبلاو  لزنملا  ىلإ  تدع 
. يل ةبسنلاب  ةیمھألا  ةغلاب 

يقتلأ تأدب   . ينیتور ىلإ  تارماغملا  ضعب  ُتفضأ   ، تقولا عم 
يف وأ  معاطملا  يف  رخآلاو  نیحلا  نیب  ءاشعلا  ىلع  ءاقدصأ 
ًاليوط ریسأو  ةّماعلا  ةقيدحلا  ىلإ  بھذأ  ًانایحأ  تنكو   . مھلزانم
يفلخو يمامأ  نوریسي  ةيامحلا  دارفأ  ناك   . كاموتوب رھن  ةفض  ىلع 

. راظنألا تفلت  ال  ةقيرطبو  ّينم  نيدیعب  نكلو   ، ريواشملا هذھ  يف 
ةقایللا فوفص  ىلإ  ضیبألا  تیبلا  رداغأ  تأدب   ، ةقحاللا ماوعألا  يفو 
لخدأف  ، ةنيدملا يف   Solidcore و  SoulCycle َييدان روزأو   ، ةیندبلا
نيرامتلا يھتنت  املاح  اھرداغأو   ، ةریخألا ةقیقدلا  يف  ةعاقلا 

رثكأ وھ  ّجلزتلا  ّنأ  اًقحال  يل  ّنیبت  دقو   . جاعزإ يأب  ّببستلا  ّبنجتل 
ةضايرلا كلتب  يتربخ  تناك   . ةيرحلاب ينرعشُت  يتلا  ةطشنألا 
ءاتشلا نم  تدفتسا   . فغش ىلإ  تّلوحت  ام  ناعرس  اّھنكل   ، ةلیئض
ةیناثلاو ىلوألا  نیتنسلا  يف  نطنشاو  هتدھش  يذلا  يساقلا 

ّجلزت ةقطنم  ىلإ  ءاقدصألا  ضعبو  ّيتنبا  عم  تبھذو   ، انتماقإل
Liberty مسا اھیلع  قلطُي  غربسیتیغ  نم  برقلاب  ةریغص 
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 – اّھلحم يف  ةیمستلا  تناك  مك  ّةيرحلا – » لبج   » وأ  ،Mountain
انتارّاظنو انتالاشو  انتاذوخ  عضن  نأ  انعسوب  ّنأ  انفشتكا  ثیح 

نیب عمجت  تناك  ّجلزتلا  ةضاير  ةسرامم   . حایتراب دوشحلاب  طلتخنو 
ناك  . اًعم ٍنآ  يف  ةيوھلا  ةلوھجم  ءاقبلاو  ةكرحلاو  لزنملا  نم  جورخلا 

. ّيلإ ةبسنلاب  قیلحتلا  ةباثمب  كلذ 
ىلع ّمھألا  رمألا  ناك  لب   ، اًّمھم اًرمأ  نيرخآلاب  طالتخالا  ناك 

ةلحرملا هذھ  طسو  ىقبأو   ، يسفنب رعشأل  ةلیسوو   ، قالطإلا
نوسنبور لیشیم   ، ثادحألاب ةلفاحلاو  اھشیعأ  يتلا  ةیخيراتلا 
ةميدقلا يتایح  ترھص   . وغاكیشل ّيبونجلا  بناجلا  يف  ةدولوملا 

تدجو  . ّماعلا يلمعب  ّةیصخشلا  يمومھو   ، ةديدجلا يتایحب 
قافر تاھّمأ  ضعب  ّنھو   ، نطنشاو يف  تاديدج  تاقيدص  يسفنل 
يتاوللا ءاسنلا  ضعب  ىلإ  ةفاضإ   ، ةسردملا يف  ایلامو  اشاس 

مل ءاسنلا  كئلوأ   . ضیبألا تیبلا  يف  يلمع  ءانثأ  ّنھب  تّفرعت 
نأ اًّقح  فيرط   . يصخشب لب   ، يلزنم ناونعب  وأ  يترھشب  نممتھي 
اًّقح هتقادص  ىلإ  ىعسي  نم  نیب  ةعرسب  زییمتلا  ءرملا  عیطتسي 
اذھ ریثن  كارابو  تنك   . هباسح ىلع  ةرھشلا  قیقحت  ديري  نَمو 
كانھ ّنأ  فیكو   ، ًانایحأ ایلامو  اشاس  عم  ءاشعلا  لالخ  عوضوملا 
ّبرقتلا نولواحي   ، ءاوس ٍّدح  ىلع  نیغلابلاو  لافطألا  نم  اًصاخشأ 
مھیّمسن ّانكو   . ةطرفملا ةسامحلا  مھیلع  ودبتو   ، ّانم

«. نیّشطعتملا »
نیبيرق نّییقیقحلا  يئاقدصأ  يقبأ  نأ  ةریثك  تاونس  لبق  تّملعت 
ّنھیقتلأ تنك  يتاوللا  ءاسنلاب  ةقیثو  ةقالع  ىلع  تظفاحو   . ّينم

مّايأ اًعم  بّعلل  انلافطأ  بحطصن  نیح  وغاكیش  يف  تاونس  لبق 
نم حرمب  مھماعط  نومري   ، اًراغص اندالوأ  ناك  كاذنآ   . داحآلا
كئلوأ  . بعتلا ةّدش  نم  ءاكبلا  يف  بغرن  ّانكو   ، ةیلاعلا مھیسارك 

، يشأج ةطابر  ىلع  ظفاحأل  ينندعاس  يتاوللا  ّنھ  تاقيدصلا 
، ّقوستلاب يتالاغشنا  يل  حمست  مل  نیح  ةلاقبلاب  يننیتأي  ّنكف 
وأ لمعلا  يف  رّخأتأ  تنك  نیح  هیلابلا  ّفص  ىلإ  ّيتنبا  نبحطصيو 
يف ّيلإ  مامضنالل  ّنھنم  ددع  رفاس   . ةحارلا ىلإ  ةجاحلاب  رعشأ 
ّيلإ نمّدقو   ، ةیباختنالا ةلمحلا  لالخ  ةبعصلا  تّاطحملا  ضعب 
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كردت ةأرما  ّلك   . هیلإ ةجاحلا  ّسمأب  تنك  نیح  ّيفطاعلا  معدلا 
نم ىصحُي  ال  ددع  ىلع  ىنبُت  ءاسنلا  نیب  تاقادصلا  ّنأ  اًدیج 

. اھتُركذ يتلاك   ، ةفیطللاو ةریغصلا  ةلدابتملا  تاردابملا 
يتاقادص رصاوأ  دیطوتل  اًدّمعتم  اًدھج  لذبأ  تأدب  ماعلا 2011،  يف 
تاميدقلا يتاقيدص  نیب  عمجلا  لالخ  نم   ، اھقاطن عیسوتو 

ةرشع يَتنثا  وحن  ماعلا  يف  تارم  ةّدع  وعدأ  تنكف   . تاديدجلاو
، دیفياد بماك  يف  عوبسأ  ةزاجإ  ةیضمتل  يتافاومل  ةّبرقم  ةقيدص 

لامش ّةیلبجلا  ةقطنملا  تاباغ  نیب  عقاولا  ّيسائرلا  عجتنملا 
تأدب  . نطنشاو نم  رتمولیك  ةئم  وحن  دعبت  ةفاسم  ىلع   ، دناليرام
يّننأب فرتعأو   ،( بيردتلا تاّمیخم  )  Bootcamp تاءاقللا كلت  وعدأ 
تّارم يعم  ةیضايرلا  نيرامتلا  ةسرامم  ىلع  عیمجلا  مغرأ  تنك 
نیب لكألاو  ذیبنلا  ّرظحأ  نأ  ّةرم  تاذ  تلواح  امك   . ًاّیموي ةّدع 
ّنكل  . لشفلاب تءاب  ام  ناعرس  ةلواحملا  هذھ  ّنأ  ریغ   ، تابجولا
يف ةمزاح  تنك  يّننأ  وھ  ةیمستلا  كلتل  ّيساسألا  ببسلا 

. ةقادصلاب يكّسمت 
ّنھتیبلاغلو  ، ةریثك ّنھتامازتلا   ، تاحجان ءاسن  يتاقيدص  تناك 

ًالھس نكي  مل  ّهنأ  تكردأ   . ةقھرم فئاظوو  ةلفاح  ّةیلئاع  ةایح 
نم اًءزج  ناك  كلذ  ّنكل   ، ّنھتامازتلا نم  نّررحتي  نأ  ّنھیلإ  ةبسنلاب 
اندالوأ لجأ  نم  ةیحضتلا  اّنلك  اندتعا   . تازاجإلا كلت  میظنتل  يعفاد 
اھتیضق يتلا  تاونسلا  لالخ  تّملعت  يّننأ  ریغ   . انلامعأو انجاوزأو 

كلت رییغت  نم  سأب  ّهنأ ال   ، يتایح يف  نزاوت  ىلإ  ّلصوتلا  لواحأ  انأو 
يندعسي ناك   . رخآلاو نیحلا  نیب  انسفنأب  مامتھالاو  تّايولوألا 

نأ هنكمي  ًاببس –  دِجوأو   ، يتاقيدص نع  ةباین  كلذب  بلاطأ  نأ  اًریثك 
ىلإ نتفتلي  نأب  ءاسنلا  نم  ةعومجمل  حمسي  دیلقت –  ىلإ  ّلوحتي 
كلذب موقأ  انأ   ، ةفسآ : » مھل نلقيو  ّنھئالمزو  ّنھجاوزأو  ّنھدالوأ 

«. يتاذ لجأ  نم 
ديدجتو لصاوتلاو  بورھلل  انتلیسو  بيردتلا  ّمیخم  تازاجإ  تتاب 

، بشخلاب ّةوسكم  اھناردج   ، ةحيرم خاوكأ  يف  میقن  ّانك   . انتقاط
تاجّاردلا بكرنو   ، فلوغلا تابرع  يف  لّقنتنو   ، تاباغلا اھب  طیحت 

امك  . ةیندبلا ةقایللا  نيرامت  سرامنو   ، ةركلاب بعلن  ّانك   . ةیئاوھلا
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ّرم ىلع  اًعتمم  ناكف   ، يلمع قيرف  نم  تّاباشلا  ضعب  ًانایحأ  توعد 
، عباسلا اھدقع  ةياھن  يف  يھو   ، ریش نازوس  دھاشأ  نأ  تاونسلا 
، ثیمس يزنكام  برقب  ضرألا  ىلع  ةدقار  ةقایللا  نيرامت  سرامت 
، نیثالثلا اھماع  زواجتت  مل  يتلاو  يدیعاوم  میظنت  نع  ةلوؤسملا 

ةیحص ماعط  تابجو  لكأن  ّانك   . ةعماجلا يف  مدق  ةرك  ةبعال  تناكو 
فارشإب ةیضايرلا  نيرامتلا  سرامنو   ، ضیبألا تیبلا  ةاھط  اھّدعي 

نيذلا ّنسلا  يثيدحلا  ّةيرحبلا  دونج  نم  ددعو   ، لینروك يّبردم 
، نيرامتلا نم  ریثكلا  انسرام  «. Ma’am بقلب «  اّنلك  اننوداني 

صصقلاو حئاصنلا  انمّدقو  انبراجتو  انراكفأ  انعمج   . اًریثك انثداحتو 
اًدھج لذبت  ّانم  ةأرما  ّلك  نئمطن  نأ  يفكي  ناك  ًانایحأ   . ةفيرطلا
ناریثي ةنبا  وأ  نبا  اھيدل  يتلا  ةدیحولا  تسیل  اّھنأ  ىلإ   ، ًاینضم
ءاغصإلا ناك   . هلّمحتت ال  لمع  ّبر  وأ   ، ةقھارملا ّنس  يف  بعاتملا 

يف عادولا  دنعو   . ىرخألا عور  نم  ّانم  ّلك  ئّدھتل  ًانایحأ  ًایفاك  هدحو 
. ًابيرق ديدج  نم  يقتلن  نأ  ىلع  دھاعتن  ّانك   ، ةزاجإ ّلك  ةياھن 

امكو ّنك  امك   ، ّيلإ ةبسنلاب  ّيسفن  حایترا  ردصم  ّنھ  يتاقيدص 
مل وأ  طابحإلاب  ترعش  املك  يتايونعم  نم  نعفريو   ، اًمئاد ّنكیس 
تنك نیح  ينندناس  يتاوللا  ّنھو   . كاراب ىلإ  لوصولا  عطتسأ 

، يّنصخي ءيش  ّلك  تلوانت  يتلا  تاداقتنالاو  ماكحألا  طوغضب  رعشأ 
يتاوللا ّنھو   . ّيفدر مجح  ىلإ  ًالوصو  يرفاظأ  ءالطل  يرایتخا  نم 
ينمھادت تناك  يتلا  ةیتاعلا  جاومألا  نم  ةاجنلا  ىلع  يّننواع 

. ًانایحأ
نیتقيدص عم  تبھذ  ويام 2011،  / رايأ رھش  نم  لوألا  دحألا  موي 

يمأو كاراب  ىلإ  تلكوأو   ، ةنيدملا طسو  معاطملا  دحأ  يف  ءاشعلل 
كلت عوبسألا  ةزاجإ  تدب   . لزنملا يف  نیتاتفلاب  ةيانعلا  ةیلوؤسم 
دعب ريراقتلا  نم  اًریبك  اًددع  كاراب  ىّقلت  دقف   . ّصاخ وحن  ىلع  ةلفاح 

نیلسارملا ءاشع  يف  تبسلا  ءاسم  انكراش  امك   ، مویلا كلذ  رھظ 
ضعب هباطخ  يف  كاراب  ىقلأ  ثیح   ، ضیبألا تیبلا  يف  نّییفحصلا 
ناك يذلا   Celebrity Apprentice جمانرب لوح  ةدوصقملا  تاكنلا 
ناك  . يجوز ةدالو  نأش  يف  هتّايرظن  لوحو   ، همّدقي بمارت  دلانود 
تّبوص  . ّيیسرك نم  هَرأ  مل  يّننأ  مغرب   ، كاذموي روضحلا  نیب  بمارت 
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ضبقنم رھظف  كاراب  باطخ  لالخ  هیلع  اھتاسدع  تاریماكلا 
. ًابضغ يلغي  حمالملا 

تناكو  . تاطابترالا نم  ةیلاخو  ةئداھ  دحألا  تایسمأ  تناك 
ةضايرلا ةسرامم  نم  عوبسأ  ةزاجإ  دعب  بعتلاب  نارعشت  ناتاتفلا 

ناك  ، راھنلا لالخ  كاراب  ّظحلا  فلاح  ام  اذإو   . ةیعامتجالا تاقالعلاو 
وھو  ، ةيركسعلا زوردنأ  ةدعاق  بعلم  يف  فلوغلا  بعلي  نأ  عیطتسي 

. ءاخرتسالاب هرعشُي  ناك  ام 
لزنملا ىلإ  تلصو   ، مویلا كلذ  ءاسم  ّيتقيدص  عم  ءاشعلا  دعب 

يھ امك  بابلا  دنع  مدخلا  دحأ  ينلبقتساو   ، ةرشاعلا وحن  دنع 
ریغ ةكرحب  ترعشو  يرجي  ام  ةّمث  ّنأ  لاحلا  يف  تكردأ   . اًمئاد لاحلا 

مداخلا تلأس   . ضیبألا تیبلا  نم  ّيلفسلا  قباطلا  يف  ّةيدایتعا 
: ينباجأف  ، سیئرلا نيأ  فرعي  ناك  اذإ  اّمع 

هیجوتل ّدعتسي   ، يتّدیس اي  ىلعألا  قباطلا  يف  ّهنأ  دقتعأ  »
«. ةّمألا ىلإ  باطخ 

، ثدحیس ّهنأ  ملعأ  تنك   . اًریخأ ثدح  رمألا  ّنأ  تكردأ  اذكھ 
يف نيریخألا  نیمویلا  تیضمأ   . كلذ نوكیس  فیك  ِردأ  مل  يّننكل 
اًرمأ ّنأ  يلھجب  ترھاظتو   ، اًمامت ّيعیبط  لكشب  ّفرصتلا  ةلواحم 
عمج نم  رھشأ  دعب   . ثدحي نأ  كشو  ىلع  اًریطخو  ةیّمھألا  غلاب 

دادعتسالا نم  عیباسأو   ، ةيرسلا ةقئافلا  ّةيرابختسالا  تامولعملا 
رارق ذاختاو   ، رطاخملا تاريدقتو  ةینمألا  ريراقتلا  دعبو   ، قیقدلا
ضیبألا تیبلا  نم  تارتمولیكلا  فالآ  ةفاسم  ىلعو   ، ریخأ بیصع 

سودناموكلا تاوق  ةبخن  نم  ةقرف  تماق   ، مالظلا حنج  تحتو 
يرس عّمجم  ىلع  موجھلاب   ،SEALS وأ  ، ةيرحبلا حالسل  ةعباتلا 

. ندال نب  ةماسأ  نع  اًثحب   ، ناتسكاب يف  دابأ  توبأ  يف 
جرخي كاراب  تيأرف  انمون  ةفرغ  ىلإ  ّيدؤملا  قاورلا  يف  ترس 

. هیلع ةرھاظ  ودبت  ةراثإلاو  ءارمح  قنع  ةطبر  عم  ّةزب  ًايدترم   ، اھنم
. عیباسأ ذنم  رارقلا  اذھ  ءبع  لمحي  ناك 

. يل لاق   ،« دحأ بصُي  ملو   ، هنم انلن  دقل  »
ماق  . ّيكریمأ ّيأ  لتقُي  ملو   ، ندال نب  ةماسأ  لتُق  دقل   . انقناعت

. اھیف حجنو   ، هبصنم هّفلكت  نأ  اًنكمم  ناك   ، ةریبك ةفزاجمب  كاراب 
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عراوشلا ىلإ  سانلا  ّقفدت   . ملاعلا ءاجرأ  يف  رشتنا  دق  ربخلا  ناك 
ينابملاو قدانفلاو  معاطملا  نم  نیجراخ   ، ضیبألا تیبلاب  ةطیحملا 

ّةوق تدعاصت   . لیللا كلذ  يف  رصنلا  تافاتھ  تّددرتو   ، ةینكسلا
ىتح تعمُسو   ، اھمون ةفرغ  يف  ایلام  تظقيأ  اّھنأ  ةجردل  تاوصألا 

. ءيش ّلك  بجحي  يذلا  صاصرلل  مواقملا  جاجزلا  ربع 
جرخو ّةفاك  اكریمأ  ندم  يف  لزانملا  باوبأ  ّلك  تحتُف   ، ةلیللا كلت 

مل  . نیبراقتم اونوكي  نأ  ىلإ  ةجاحلا  مھبذجت   ، عراوشلا ىلإ  سانلا 
نزحلاب روعشلا  لب   ، مھنیب طبرت  يتلا  يھ  اھدحو  ةینطولا  نكت 
ّضرعتن نأ  نم  قلقلا  ماوعأو   ، ربمتبس / لوليأ يف 11  دلُو  يذلا  ّماعلا 

ّلكو  ، اھترز يتلا  ّةيركسعلا  دعاوقلا  ّلك  يف  تّركف   . ٍناث موجھل 
اولسرأ نيذلا  نيریثكلا  يفو   ، مھتاباصإ نم  نوفاعتي  نيذلا  دونجلا 

يفو  ، اندلب نع  عافدلا  لجأ  نم  ٍءان  ناكم  ىلإ  مھتالئاع  نم  اًدارفأ 
بیھرلا مویلا  كلذ  يف  اًّمأ  وأ  ًابأ  اودقف  نيذلا  لافطألا  فالآ 

. رئاسخلا كلت  نم  ّيأ  ضيوعت  نكمي  ال  ّهنأ  ملعأ  تنك   . موؤشملاو
نم ةدیكأ  تسلو   . ةایح ّضوعي  نأ  ناسنإ  تومل  نكمي  ّهنأ ال  تملع 
كلت يف  ترعش  اكریمأ  ّنكل   . لافتحالل ببس  وھ  ناسنإ  توم  ّنأ 
ىلع ّبلغتلا  ىلع  اھتردقب  روعشلل  ةصرفبو   ، حایترا ةظحلب  ةلیللا 

. بئاصملا
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وأ هسیقن  نأ  لیحتسملا  نم  ّنأب  انرعشو   ، ریطي ّهنأكو  تقولا  ادب 
عیباسألا ّلك  كلذكو   ، ًالفاح ناك  موي  ّلكف   . هانیضمأ فیك  ّركذتن 

لصأ تنك   . ضیبألا تیبلا  يف  اھانیضمأ  يتلا  ماوعألاو  روھشلاو 
ًانایحأو  . ءاثالثلاو نینثالا  اموي  ّرم  فیك  ىسنأو  ةعمجلا  موي  ىلإ 

. ال ناك فیكو  يئادغ  تلوانت  نيأ  لءاستأو  ءاشعلا  ىلإ  سلجأ  تنك 
ناك  . ةلحرملا كلت  انیلع  ّترم  فیك  مھف  نع  ةزجاع  نآلا  ّىتح  لازأ 
نكي ملو   . اًّدج اًّقیض  ریكفتلل  حاتملا  تقولاو   ، اًّدج اًعيرس  انتایح  عاقيإ 

تابسانملا نم  ددع  يف   ، دحاو موي  رھظ  دعب  كراشأ  نأ  اًردان 
اًردان نكي  مل  امك   . ريوصت ةسلج  يف  ىتحو  تاعامتجالاو  ّةیمسرلا 
فلأ رشع  يَنثا  ىلإ  ثّدحتأ  وأ   ، دحاو موي  يف  تايالو  ةّدع  روزأ  نأ 
ةقایللا نيرامت  اًعم  سرامنل  لفط  ةئمعبرأ  لبقتسأ  وأ   ، صخش

مخف ناتسف  ءادترا  ىلإ  عراسأ  ّمث   ، ّةیبونجلا ةقيدحلا  يف  ةیندبلا 
نم ولخت  يتلا  مّايألا  ّلغتسأ  تنك   . يئاسم لابقتسا  لفح  روضحل 
لبق  ، امھتایحو ایلامو  اشاسب  مامتھالل  ّةیمسرلا  تالاغشنالا 

جایكاملاو رعشلا  فیفصتب  لاغشنالا  ينعأو  لاغشنالا : ىلإ  ةدوعلا 
. ةّماعلا ةایحلا  ةمّاود  ىلإ  ةدوعلا  يأ   ، سبالملاو

ترعش ماعلا 2012،  يف  ةیناث  ةيالول  كاراب  حّشرت  نم  انبارتقا  عم 
انأف  . ةحارلا نم  ًاطسق  ذخآ  نأ  ّيلع –  بجي  الو  عیطتسأ –  يّننأب ال 
هب نيدأ  ام  يف  تّركف  ام  ًابلاغ   . سانلا ّةبحمب  زوفلل  ىعسأ  لازأ  ال 
سیل وھو   ، اًخيرات يعم  لمحأ  تنك   . مھل نيدأ  نيذلا  صاخشألاو 
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ىلإ برقأ  يّننأب  ترعش   . مھتاجوز وأ  ةدحتملا  تايالولا  ءاسؤر  خيرات 
نوج ىلإ  ّينم   ، ّةيدوبعلا ءاغلإ  ةیعاد   ، ثورت رنروجوس  ةایح  ّةصق 

سیئرلا ّيف  ّرثؤي  ملو  ؛  سداسلا ّيكریمألا  سیئرلا   ، زمدآ يسنيوك 
تیيراھ ةیعامتجالا  ةطشانلا  ّيف  تّرثأ  ام  ردقب  نوسليو  وردوو 
لاجم يف  ناتطشانلا  اھتضاخ  يتلا  تالاضنلا  ّنأ  امك   . نامبات
ةفولأم تناك  غنیك  توكس  اتيروكو  سكراب  ازور  ةیندملا  قوقحلا 

. رواھنزيأ يمام  وأ  تلفزور  رونایلإ  تالاضن  نم  رثكأ  ّيلإ  ةبسنلاب 
يّمأ صصق  لمحأ  امك  ءاسنلا  كئلوأ  صصق  يعم  لمحأ  تنك 
اھشیعأ يتلاك  ةایح  ّلیختتل  ّنھنم  ّيأ  تناك  ام  يتاوللا   ، يتاّدجو

ءيش ىلإ  ةياھنلا  يف  ّيدؤتس  ّنھترباثم  ّنأب  ّنمآ  ّنّھنكل   ، نآلا
نوكت ٍةروصب  ملاعلل  رھظأ  نأ  يف  ُتبغرو   . يلثم صخشل  لضفأ 

. ّنھخيراتو ّنھلاضنل  ميركت  ةباثمب 
مغربو  . لشفأ ّالئل  اًعفادو   ، يتاذل ًايّدحت  فدھلا  كلذ  نم  تلعج 
ينقرافي مل   ، ّةیبعشلاب ّعتمتت  ىلوأ  ةّدیس  يّننأب  دئاسلا  ّنظلا 

اونب نيذلا  صاخشألا  وأ   ، هیلإ ُتّضرعت  يذلا  دقنلا  سجاھ 
ّنرمتأ تنك  ةياغلا  هذھل   . يترشب نول  ىلع  ينأشب  مھتاضارتفا 

يف اًعوضوم  ًاّینورتكلإ  ًائراق  ةمدختسم  يتاباطخ  ىلع  اًراركتو  اًرارم 
يّمظنمو يدیعاوم  يجمربم  ىلع  تطغضو   . يبتكم اياوز  ىدحإ 
انتابسانم ّلك  ریس  نسح  ىلع  صرحلل  ّيمالعإلا  يروھظ 

ىلع رثكأ  تطغض  امك   . اھل دّدحملا  تقولا  يف  اھمامتإو 
دیحوت و« كرحتنلف »!  » َيتردابم قاطن  عیسوت  ةلصاومل  ّيراشتسم 

، يل ةحاتملا  صرفلا  نم  ّيأ  عییضت  مدع  ىلع  تّزكرو   ،« ىوقلا
. سّفنتأ نأب  يسفن  ّركذأ  نأ  ًانایحأ  ّيلع  ناك  نكلو 

اًديزم ينعتس  ةلبقملا  ّةیباختنالا  ةلمحلا  رھشأ  ّنأ  كارابو  ُتملع 
لیحتسملا نم  ناك   . قلقلاو  ، ّيجیتارتسالا طیطختلاو   ، رفسلا نم 

ٍّلك ىلعو   ، ةظھاب ةفلكلاف   ، ةیناث ةيالول  حّشرتلا  ةلأسم  انقلقت  ّالأ 
حّشرمو قباسلا  ستسوشتاسام  مكاح   ، ينمور تیمو  كاراب  نم 

ىلع هتلمح  ءاقبإل  رالود  رایلم  نم  رثكأ  عمجي  نأ   ، ّيروھمجلا بزحلا 
كلت  . ةمخض تناك  ّةیلوؤسملا  ّنأ  امك   . بولطملا سفانتلا  ىوتسم 
ةياعرلا نوناق  ریصم  نم  اًءدب   ، ءيش ّلك  مسحتس  تاباختنالا 

٤١٩ www.jadidpdf.com



ّيملاعلا دوھجملا  يف  اكریمأ  ةكراشم  ىلإ  ًالوصو  ديدجلا  ةیحصلا 
ضیبألا تیبلا  يف  نیلماعلا  ّلك  ناك   . ّيخانملا ّریغتلا  ةبراحمل 

. ةیناث ةيالوب  زوفنس  ّانك  اذإ  ام  ملعي  دحأ  الف   ، لوھجملا يف  نوشیعي 
ّنكل  ، تاباختنالا كاراب  ةراسخ  لامتحا  يف  ّىتح  ّركفأ  ّالأ  تلواح 
هلخاد يف  ظفتحي   ، انأو كاراب   ، انالك ناك   . اًدراو ناك  لامتحالا  كلذ 

. هب حوبلا  ىلع  انم  ّيأ  ؤرجي  نأ  نود   ، فوخلا نم  ءيشب 
. كارابل ةریثك  بعاتم  ردصم  صوصخلا  هجو  ىلع  فیص 2011  ناك 

نیّبلصتملا نّیيروھمجلا  سرغنوكلا  ءاضعأ  نم  ددع  ضفر  دقف 
فرعُت ّةینیتور  ّةیلمع  يھو   ، ةديدج ةنازخ  تادنس  رادصإب  حامسلا 

ةّدع ليومتل  ملؤم  ضیفخت  ىلإ  ردابي  مل  ام   ، نيدلا فقس  عفرب 
.Medicare و ،Medicaid و ، ّيعامتجالا نامضلا  لثم  ّةیموكح  جمارب 
اًررض قحلُتس  اھنأل  تاضیفختلا  كلت  ىلع  ضرتعا  كاراب  ّنكل 
ريراقت تناك   ، تقولا اذھ  يف   . ةاناعمو اًرقف  رثكألا  ةحيرشلاب 
نكلو اًتباث  اًّومن  رھظُت  لمعلا  ةرازو  اھرشنت  يتلا  ّةيرھشلا  فئاظولا 
ناكو ةمزأ 2008 . نم  دعب  اًمامت  ضھنت  مل  ةّمألا  ّنأ  ينعي  ام   ، اًئیطب
ّينطولا روعشلا  ّنأ  حیحص   . كاراب ىلع  موللاب  نوقلي  نوریثكلا 
دیيأتلا ةبسن  عافترا  ىلإ  ّىدأ  ندال  نب  ةماسأ  توم  رثإ  حایترالاب 

، نیماع ذنم  اھل  ىوتسم  ىلعأ  غلبتل  ریبك  لكشب  هل  ّيبعشلا 
فقس عفر  لوح  ّيسایسلا  فالخلا  رثإو   ، ةلیلق رھشأ  دعب  نكلو 
تروھدت  ، ديدج ّيداصتقا  دوكرل  دالبلا  ّضرعت  نم  قلقلاو  نيدلا 

. قالطإلا ىلع  اھتايوتسم  ىندأ  غلبتل  هدیيأت  ةبسن 
بونج ىلإ  ُترفاس   ، بعاصملاب لفاحلا  فیصلا  كلذ  ةيادب  يف 
ةنس تناك  اّملو   . رھشأ لبق  اھل  ًاّططخم  ناك  ةّيدو  ةرايز  يف  ایقيرفأ 
عم ةرايزلا  كلتب  يناتقفار  دقف   ، تھتنا دق  ّةیسردملا  ایلامو  اشاس 
نأ يتلحر  فدھ  ناك   . يرفيأو يلسل  نیقھارملا  غيرك  يَدلوو  يّمأ 

ةدّحتملا تايالولا  ةياعرب  ماقُي  ىدتنم  يف  ًاّیسیئر  ًاباطخ  يقلأ 
جمانربلا ّنكل   . ةیقيرفألا ّةراقلا  يف  تّاباشلا  تّايدایقلل  ّصصخمو 
ّةیحصلا ةمالسلاو  میلعتلاب  ةطبترم  ةفلتخم  تّاطحم  كلذك  نّمضت 
يّفظومو نیّیلحملا  ءامعزلا  عم  اھب  موقأ  تارايزو   ، ّةیلقعلاو

ّفقوتنو اھسیئر  ءاقلل  اناوستوب  ىلع  ّجرعن  ّمث   ، ّةیكریمألا ّةیلصنقلا 
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بھذن ةياھنلا  يفو   ، زديإلا سوریفب  نیباصملا  ةجلاعمل  ةدایع  يف 
. نطولا ىلإ  ةدوعلا  لبق  ةعيرس  يرافاس  ةلحرب  ّعتمتنل 

ایقيرفأ بونج  ةلود  اھب  ضبنت  يتلا  ةقاطلا  ّنأب  انرعش  ام  ناعرس 
زییمتلا فحتم  ىلع  ةلوجب  انمق  غروبسناھوج  يفف   . انتحاتجا دق 

عبات ّيدلب  زكرم  يف  لافطألا  عم  ًابتك  انأرقو   ، انصقرو  ، ّيرصنعلا
يف مدقلا  ةركل  بعلم  يفو   . ةنيدملا لامش  دوسلا  تادلب  ىدحإل 

نیلماعو ّةیلحم  ّةیعامتجا  عيراشم  يّمظنمب  انیقتلا   ، نوات بياك 
ةیعوتل ّةیبابشلا  ةضايرلا  جمارب  نومدختسي  يحصلا  لاجملا  يف 
انّفرعت امك   . زديإلاو ةعانملا  صقن  سوریف  عوضوم  لوح  دالوألا 
مھاس يذلا  ریھشلا  طشانلاو  ّيتوھاللا   ، وتوت دنومسيد  فقسألاب 
وتوت  . ایقيرفأ بونج  يف  ّيرصنعلا  زییمتلا  ماظن  ىلع  ءاضقلا  يف 

اذ ردصلا  ضيرع  ًالجر  ناك   ، نیعبسلاو عساتلا  هماع  كاذنآ  غلب  يذلا 
ىلإ تبھذ  يّننأ  عمس  نیح   . ةلجلجم ةكحضو  نیتقّارب  نینیع 
هسفنب موقي  نأ  ىلع  ّرصأ   ، ّةیندبلا ةقایللا  ىلع  عیجشتلل  بعلملا 

اوناك نيذلا  لافطألا  نم  دشح  مامأ  يعم  ةیضايرلا  تاكرحلا  ضعبب 
. حرفب نوفتھي 

يسفنب ترعش   ، ایقيرفأ بونج  يف  ةلیلقلا  مّايألا  كلت  لالخ 
، اینیك ىلإ  ىلوألا  يتلحر  نع  تفلتخا  ةرايزلا  هذھف   . موعأ يننأكو 

عفدب تمقو   ، وتاتاملا تالفاح  كارابو  تبكر  نیح  ماعلا 1991،  يف 
ریثأتب رعشأ  تنك  ّيلعل   . ّيبارت قيرط  قوف  ةّلطعتملا  اموأ  ةرّایس 
ةراثإ رثكأو  قمعأ  رعاشم  ّنكل   ، رفسلا نع  جتانلا  تقولا  قراف 
عطاقتي ثیح  ىلإ  انلصو  اّننأكو  ُترعش   . ينایك ألمت  تناك  ةجھبلل 
نمزلا ىلع  اًسایق  انتلآض  ةأجف  تّركذتو   ، خيراتلاو ةفاقثلا  ارّایت 

ّمت يتاوللا  نیعبسلاو  ّتسلا  تّاباشلا  هوجو  تيأر  نیحو   . ربكألا
يتلا ةریبكلا  تازاجنإلا  ببسب  ىدتنملا  يف  ةكراشملل  ّنھرایتخا 
يننحنم ءاسنلا  كئلوأ   . يعومد تسبح   ، ّنھتاعمتجم يف  اھنققح 

. ةملكلل ّيباجيإلا  ىنعملاب  زوجع  يّننأب  رعشأ  يننلعجو   ، لمألا

. نيرشعلاو ةسماخلا  ّنس  نود  كاذنآ  ایقيرفأ  نّاكس  نم  ناك 60 %
مل ّنھضعبو  ّنھرمع –  نم  نیثالثلا  نود  ّنّھلك  ّنك  ءاسنلا  كئلوأ 
ال ّةیندم  تّایعمج  نسّسؤي  ّنھو  ةرشع –  ةسداسلا  زواجتت 
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، عيراشملا قالطإ  ىلع  تايرخألا  ةوسنلا  نّبرديو   ، حبرلا ىّخوتت 
كلذ ّنھّفلك  ولو  ّيموكحلا  داسفلا  نع  غیلبتلل  تاّدعتسمو 

، ةقومرم تّایصخشب  ّفرعتلا  ةصرفب  نیظحي  نآلا  ّنھ  اھو   . نجسلا
. ّنھّتوق نم  رمألا  اذھ  فعاضي  نأ  توجر   . بيردتلاو عیجشتلابو 
يناثلا مویلا  يف   ، ةعرسب ّتلح  ّةیلايروس  رثكألا  ةظحللا  ّنأ  ّالإ 
اليدنام نوسلن  ةسسؤم  ّرقم  ةرايزل  يتلئاعو  ُتبھذ   . انتلحر نم 
اليدنام ةجوز   ، لیشام اسارغ  انتقفارو   ، غروبسناھوج يف 
هسفن اليدنام  ّنإ  انل  لیق  ّمث   . ةروھشملا ّةیناسنإلا  ةطشانلاو 

. كانھ نم  بيرقلا  هلزنم  يف  انیقتلي  نأ  ّهرسیس 
ةیناثلا يف  اليدنام  نوسلن  ناك   . هترايزل انیضم  اًعبط  لاحلا  يفو 
تقوب ىفشتسملا  يف  جلوع  دقو   ، كاذنآ هرمع  نم  نیعستلاو 

ّهنإ يل  لیق   . نیتئرلا يف  لكاشم  ببسب  ماعلا  كلذ  نم  قباس 
نیح خویشلا  سلجم  يف  اًوضع  كاراب  ناك   . اًرّاوز لبقتسي  ام  اًردان 
ىلإ ریخألا  اذھ  ةرايز  ءانثأ   ، تاونس ّتس  لبق  اليدنام  ىقتلا 
رادج ىلع  اًعم  امھتروصب  ظفتحي  لازي  نیحلا ال  كلذ  ذنمو   ، نطنشاو
رشع ةثالثلا  ةنبا  ایلامو   ، تاونس رشعلا  ةنبا  اشاس  ّىتح   . هبتكم

ةروھشملا ةأرملا   ، يّمأ ّنأ  امك   . ءاقللا كلذ  ةمظع  اتكردأ   ، اًماع
. لوھذلا ضعب  اھیلع  ادب   ، اھتالابم مدعب 

يف كرت  اًدحأ  فرعأ  مل   ، كاذنآ ةایحلا  دیق  ىلع  اوناك  نم  نیب  نم 
يف  . ّيلإ ةبسنلاب  ّهلقأ   ، اليدنام نوسلن  هكرت  يذلا  ریثأتلا  ملاعلا 

رمتؤملا ىلإ  ّباشلا  اليدنام  ّمضنا   ، يضاملا نرقلا  تّاینیعبرأ 
نم ةّفلؤملا  ایقيرفأ  بونج  ةموكح  ةأرجب  ىّدحتو   ، ّيقيرفألا ّينطولا 
عبارلا هماع  يفو   . ةخسارلا ّةيرصنعلا  اھتاسایسو   ، ضیبلا

، ّيسایسلا هطاشن  ببسب  نجسلا  يف  هب  ّجُزو  لقُتعا   ، نیعبرألاو
ةنس كلذو   ، نیعبسلاو يداحلا  هماع  غلب  نیح  ّالإ  هنم  جرخي  ملو 

نامرحلا نم  اًماع  نيرشعو  ةعبس  مغرب  ًاّیح  ءاقبلا  نم  ّنكمت  . 1990
ديدعلا هل  ّضرعت  يذلا  لتقلاو  بيذعتلاو   ، نجسلا لخادب  ةلزعلاو 

يف اليدنام  حجن  دقو   . ّيرصنعلا زییمتلا  ماظن  ّلظ  يف  هئاقدصأ  نم 
قیقحت عاطتساو   ، نّییموكحلا ةداقلا  براحي –  نأ  ال  ضوافي –  نأ 

بونج يف  ّةیقیقح  ّةیطارقميد  ىلإ  ّيملسلا  لاقتنالا  ةزجعم 
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. ةلودلا كلتل  ّلوألا  سیئرلا  ةياھنلا  يف  حبصیل   ، ایقيرفأ
ىدحإب ةفراولا  راجشألا  هألمت  عراش  يف  میقي  اليدنام  ناك 
ناردجب طاحمو  ّيطّسوتملا  بولسألاب  ّينبم  لزنم  يف  يحاوضلا 

ةحاب ربع  لزنملا  ىلإ  لیشام  اسارغ  انتداق   . نوللا ةیلمر  ّةیتنمسإ 
لخادب ّيسرك  يف  اًسلاج  اھجوز  ناك  كانھو   ، راجشألا اھّللظت 

، اًفیفخو بیشأ  هرعش  ناك   . سمشلا اھئیضت  ةحیسف  ةفرغ 
قوف مھدحأ  عضو  دقو   ، كیتابلا شامق  نم  ًاّینب  اًصیمق  ىدتراو 
انب اوبّحر   ، ةّدع لایجأ  نم  ءابسنأ  هب  طاحأ   . ضیبأ ءاطغ  هیقاس 
ناسل ةقالط  يفو   ، ةفرغلا رمغ  يذلا  ءوضلا  يف  ناك   . ةسامحب
ينّركذ ام  ءيش  زوجعلا  ةلئاعلا  خیش  ةماستباو   ، ةلئاعلا دارفأ 

تنك نیح  وغاكیشل  ّيبونجلا  بناجلا  يف  يّدج  لزنم  ىلإ  يتارايزب 
. ةرايزلا لبق  ينباتنا  يذلا  ّرتوتلا  دعب  حایترالاب  ترعشو   . ةلفط

اًمامت كردأ  دق  اليدنام  ناك  اذإ  اّمم  ةّدكأتم  تسل  يّننأ  ةقیقحلا 
ادبو  ، ّنسلا يف  اًّدج  اًنعاط  ناك  كاذنآف   . انمودق ببس  وأ  نحن  نَم 
نم لیشام  اسارغ  تبرتقا   . هعمس فعضو   ، ّتتشم هھابتنا  ّنأ 

«. ّيكریمألا سیئرلا  ةجوز   ، امابوأ لیشیم  هذھ  : » هل تلاقو  هنذأ 
«. لیمج  » ، اليدنام نوسلن  متمت   ،« لیمج اذھ  »

فرع ّهنأب  مزجلا  عیطتسأ  ال  يّننكل   ، ّيقیقح مامتھاب  ّيلإ  رظن 
ئرما ّلكل  ءفدلا  نم  هنیع  ردقلا  ّصصخي  ّهنأ  اًحضاو  ادب   . نوكأ نَم 
رثكأ ناك  ّهلعل  لب   . اًقیمعو ًائداھ  اليدنام  عم  يلعافت  ناك   . هب ّرمي 
ةایح لالخ  هيدل  ام  مظعم  لاق  دق  لجرلا  اذھف   . هئودھ ببسب  اًقمع 
هبتكو هلئاسرو  هتاباطخ  تعبطنا  امك   ، اھشاع يتلا  لاضنلا 

ّةیناسنإلا يف  لب  ال   ، هتایح ّةصق  يف  ّةیجاجتحالا  هتاراعشو 
، هعم هتیضمأ  يذلا  زیجولا  تقولا  يف  ّهلك  كلذب  ترعش   . اھلمكأب

قحلا عازتنا  يف  حجن  يذلا  هركف  ّةوقو  لجرلا  راقوب  ترعش  امك 
. اًمامت هنع  ةبيرغ  ةاواسملا  تناك  ناكم  نم  ةاواسملاب 

ىلإ انتدوع  نم  مّايأ  ةسمخ  دعب  ّىتح  يریكفت  اليدنام  قرافي  مل 
ّمث ًالامش  ةرئاطلا  اھیف  تّقلح  ةلحرب  ّةیكریمألا  ةدّحتملا  تايالولا 
يف ّيسلطألا  طیحملا  ءامس  كلذ  دعب  ربعتل   ، ایقيرفأ قوف  ًابرغ 

، ةیطغألا تحت  امھئابسنأ  برقب  ایلامو  اشاس  تدقر   . ةملظم ةلیل 
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ريدھ طسو   ، ةرئاطلا رخؤم  يفو   . بيرق دعقم  يف  يّمأ  تفغو 
وأ اًمالفأ  نودھاشي  ةيامحلا  زاھج  دارفأو  نوفظوملا  ناك   ، تاّكرحملا
ریغو ةدیحو  يّننأب  ترعش  دقف  انأ  اّمأ   . مون نم  مھتاف  اّمع  نوّضوعي 
انرايدب ينعأو   ، انرايد ىلإ  دوعن  ّانك   . هنیع تقولا  يف  ةدیحو 
ضیبألا اھینابم  ماخرب   ، ةفولأملا - ةبيرغلا ةنيدملا  كلت   ، نطنشاو
رصتننو اھضوخنل  كراعم  انرظتنت  ثیح   ، ةمداصتملا اھتایجولويديإو 

يف ّنھتیقتلا  يتاوللا  تّاباشلا  تایقيرفألا  ءاسنلا  يف  تّركف   . اھب
ةدوعلا قيرط  يف  ةظحللا  كلتب  ّنك  يتاوللاو   ، تّايدایقلا ىدتنم 
فصاوعلا ّلك  مغرب  ةرباثملاو   ، ّنھلامعأ فانئتسال  ّنھرايد  ىلإ 

. اھنھباجي يتلا 
هءانبأ ىري  نأ  هعسي  ملو   ، هئدابم لجأ  نم  نجسلا  اليدنام  لخد 

. نوربكي هدافحأ  نم  ديدعلا  ىري  نأ  اًضيأ  عطتسي  مل  اًقحالو   ، نوربكي
ّنأب خسارلا  هناميإ  ىلع  ّلظو   ، ةرارملاب رعشي  مل  ّهلك  كلذ  مغرب 
ربصب رظتناو  لمع  دقف   . ام اًموي  رصتنت  نأ  نم  ّدب  ال  هدلب  ةبیط 

. نھولا فرعت  ةميزعبو ال  حماستلاب  اًّحلستم   ، كلذ قیقحت 
ّنأ ينّملعت  ةایحلا  تناك   . حورلا كلتب  ةعوفدم  يرايد  ىلإ  تدع 
ةایح وأ  ةعبرأ  وأ  نیماع  يف  ال   ، ءطبب ناثدحي  رییغتلاو  ّروطتلا 
نأ انیلع  ناك   . اًدبأ اھرامث  ىرن  دقو ال   ، رییغتلا روزب  عرزن  ّانك   . اھلماكب

. ربصلاب ّىلحتن 
ّيدؤت نیناوق  تاحارتقا  ةثالث  كاراب  مّدق  ماعلا 2011،  فيرخ  لالخ 
ىلع موقتو   ، نییكریمألل فئاظولا  فالآ  قلخ  ىلإ  اھرارقإ  لاح  يف 
قرف دارفأو  ةذتاسألا  نم  ديزم  فیظوتل  تايالولا  ىلإ  لاومألا  ميدقت 
كلت هجو  يف  اوفقو  نّیيروھمجلا  ّنكل   . ةعيرسلا ةباجتسالا 
. تيوصتلا ىلع  اھحرط  نود  ّىتح  اولاحو  تّارم  ثالث  تاحارتقالا 
ةیلقألا میعز   ، لینوك كام  شتیم  ىلدأ  خيراتلا  كلذ  نم  ماع  لبق 
فادھأ هیف  اًضراع   ، نیلسارملا دحأل  حيرصتب   ، خویشلا سلجم  يف 
ّنكمتي ّالأ  وھ  هقیقحت  ديرن  يذلا  ّمھألاو  دیحولا  رمألا  : » لاقف  ، هبزح
اًحضاوو ًاطیسب  رمألا  ناك  ةیناث .» ةيالوب  زوفلا  نم  امابوأ  سیئرلا 

. كاراب لاشفإل  اّھلك  هدوھج  يروھمجلا  سرغنوكلا  ّسرك  دقف   . اًّدج
ىلإ سانلا  ةجاح  الو  اندلب  ةحلصم  نولوي  ال  مّھنأ  اًحضاو  ادبو 
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. مھتطلسب اًمامتھا  رثكأ  اوناك  دقف   . ةبولطملا ةيولوألا  فئاظولا 
اّھنإ  . ًانایحأ سأیلل  لب   ، طخسلل اًریثمو  ًاطبحم  رمألا  كلذ  تدجو 
دیعبلاو  ، اًراتھتساو اًدكن  ّدشألا  اھھجو  يف  نكلو   ، معن  ، ةسایسلا
كاراب نكي  مل  اّمبر  تالاعفناب  ترعش   . ٍماس فدھ  ّيأ  نع  دعبلا  ّلك 
هسفن ىلع  ىقبأ  وھف   . اھب روعشلاب  هسفنل  حامسلا  عیطتسي 

ماقو تّابطملا  زواجتو   ، هیلإ ّللستي  فوخلا  عدي  ملو   ، هلمع ریسأ 
ّهنأب ال هعانتقابو  هنھذ  ءافصب  اًّثبشتم   ، عیطتسي ثیح  تامواسملاب 
دعب ىتح   . همھلأ املاطل  يذلا  لؤافتلابو   ، هب موقي  امب  مایقلا  نم  ّدب 
ُتللظ  ، ةسایسلا رامغ  ضوخ  يف  اھاضمأ  اًماع  رشع  ةسمخ 
رانلا مغرب  اھقيرب  دقفت  ال  يتلا  ةميدقلا  ةیساحنلا  ردقلاب  هّھبشأ 

. اھل ّضرعتت  يتلا  تابرضلاو  موي  ّلك  اھبھلت  يتلا 
ماعلا فيرخ  يف  ةیباختنالا  ةلمحلا  ىلإ  كارابو  يتدوع  تناك 
نطولا ندم  ىلإ  نطنشاو  نم  انجرخ  دقف   . انل ةاجن  ةصرف  ةباثمب   2011
قناعن نأ  اننكمي  ثیح   ، ونيرو دنومشتير  لثم  نكامأ  ىلإ   ، هتادلبو

كلت تناك   . مھلغاشمو مھراكفأ  ىلإ  يغصنو   ، مھحفاصنو انيرصانم 
ةيروحم تناك  يتلاو  اندعاوق  ىدل  ةنماكلا  ةقاطلاب  روعشلل  ةصرف 
نینطاوملا مظعم  ّنأ  ّركذتنلو   ، ةیطارقميدلل كاراب  ةيؤر  يف  اًمئاد 

ديرن ّانك   . نیبختنملا مھتداق  نم  ریثكب  اًراتھتسا  ّلقأ  نّییكریمألا 
يف لمأ  ةبیخب  ترعش   . اوّتوصيو مھلزانم  نم  اوجرخي  نأ  مھنم 
نع اوسعاقت  نیيالملا  ّنأل  ماعلل 2010  ةیفصنلا  تاباختنالا 

عیطتسي ال  داكي  اًموسقم  سرغنوك  هجاوي  كاراب  اوكرتف   ، تيوصتلا
. نوناق رارقإ 

ماعلا ةياھنب   . لمألل وعدي  اّمم  ریثكلا  كانھ  ناك   ، تايّدحتلا مغرب 
ًاّیجيردت دونجلا  باحسنا  أدبو   ، قارعلا نییكریمألا  دونجلا  رخآ  رداغ   ،2011
ةياعرلا نوناق  يف  ةیساسأ  ماكحأ  تلخد  امك   . ناتسناغفأ نم 

دوقع نم  ءانبألا  ةدافتسا  ةرتف  ةلاطإك   ، قیبطتلا ّزیح  ةیحصلا 
فقس عضو  نم  نیمأتلا  تاكرش  عنمو   ، مھيوذب ةصاخلا  نیمأتلا 
ریسن اّننأب  يسفن  تّركذ   . هتایح ةرتف  يف  ضيرملا  ةیطغتل  ّيلامجإ 

. ّةیقیقح ةیّحص  ةياعر  نیمأت  قيرط  ىلع  اًمُدُق 
ىوس كلمن  مل   ، كاراب لاشفإل  هلماكب  ّيسایس  بزح  رمآت  مغرب 
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اًھیبش رمألا  ناك   . قيرطلا ةعباتمو  انّتیباجيإ  ىلع  ءاقبلا  رایخ 
ىلع فاخت  تناك  اذإ  اّمع  ةسردملا  يف  ایلامل  ةأرملا  كلت  لاؤسب 
جورخلا ىوس  هلمع  اننكمي  اذام   . سنتلا نيرامت  يف  اھتایح 

؟ بعللا ةلصاومو 
راعش تحتو   . يتاردابم ىلع  تببكناو   ، لمعلا ىلع  انّزكر  اذكھو 

يقيرفو تّنكمت  دقف   . ةزاتمملا جئاتنلا  قیقحت  انلصاو   ، !« كرحتنلف »
لسالس ةّدعل  ّمألا  ةكرشلا   ،Restaurants Darden عانقإ نم 

يف تارییغت  ثادحإب   ،Red Lobster و  Olive Garden لثم معاطم 
ةكرشلا انل  تدّھعت   . هدادعإ ّةیفیك  يفو  همّدقت  يذلا  ماعطلا  عاونأ 
لیلقتو  ، ةيرارحلا تارعسلا  ددع  ضفخو   ، اھماعط حئاول  رییغتب 

. لافطألا ماعط  تابجو  يف  رثكأ  ةیّحص  تارایخ  ميدقتو   ، مويدوصلا
سجاھ ىلإ  امك  ةكرشلا  يريدم  رئامض  ىلإ  هّجوتي  انباطخ  ناك 

يف ةھارشلا  ةفاقث  ّنأب  مھانعنقأف   ، مھنكسي يذلا  تاعیبملا  ماقرأ 
اوقبتسي نأب  يضقي  میلسلا  لامعألا  قطنم  ّنأبو   ، ّریغتت اكریمأ 

ماعط ةبجو  نویلم  مّدقت 400   Darden تناك  . ماقرألا كلت  يف  طوبھلا 
رییغت درجم  ّنإف  سایقلا  اذھ  ىلعو   . ماع ّلك  نییكریمألا  ىلإ 
مئاوق نم  ةّجلثملا  ادوصلا  باوكأل  ةيرغملا  روصلا  ةلازإ  لثم  طیسب 

. ًاّیقیقح اًقرف  ثدحي  نأ  هنكمي  لافطألا  ماعط 
معان وھو   ، بيرغ رمأل  ىلوألا  ةدیسلا  هب  ّعتمتت  يذلا  ذوفنلا  ّنإ 
نكت مل   . هب ّمكحتأ  فیك  ّملعتأ  تنك  كلذ  عمو   ، اھرود لثم  مھبمو 

ًاّیسامولبد اًرود  بعلأ  وأ  اًدونج  دوقأ  الو   ، ةيذیفنت ةطلس  ّيدل 
رھبي ال  اًءوض  نوكأ  نأ  ّينم  يضتقت  يرود  دیلاقت  تناك   . ًاّیمسر
نأش نم  عفرأ  نأو   ، هعقوم ّززعي  ٍنافتب  سیئرلا  طیحأ  نأو   ، راظنألا
ّةوق ءوضلا  كلذل  ّنأ  كردأ  تأدب  يّننكل   . اھرعاشم يّدحت  مدعب  ةّمألا 
يّننأ ّدرجمل  ذوفن  تاذ  تنك   . همادختسا تنسحأ  ام  اذإ  ربكأ 
اًّمأو  ، ةلماع ةأرماو   ، ءادوس ىلوأ  ةّدیس  انأف   ، ةبيرغ ةلاح  تّلكش 

يسبالم رابخأ  ةفرعمل  نوّشطعتي  سانلا  ّنأ  ادب   . نیتلفطل
يف ينوري  نأ  اًضيأ  مھیلع  ناك  نكلو   . يرعش تاحيرستو  يتيذحأو 
ّملعتأ تنك   . ببسلا اوفرعي  نأو   ، يسفنل هراتخأ  يذلا  قایسلا 
هّجوأف  ، اھب ثعبأ  نأ  ديرأ  يتلا  ةلاسرلاو  يتروص  نیب  طبرأ  فیك 

٤٢٦ www.jadidpdf.com



يدترأ نأ  يعسوب  ناك   . ديرأ يذلا  هاّجتالا  يف  نّییكریمألا  راظنأ 
ىوتحم نع  ثّدحتأ  وأ   ، ةباعد يقلأ  وأ   ، مامتھالل اًریثم  اًسابل 

ناك امك   . للملا ریثأ  نأ  نود  نم  لافطألا  ماعط  يف  مويدوصلا 
دونجلا نم  ریثكلا  ّفظوت  ةكرش  ىلع  اًنلع  ينثأ  نأ  يعسوب 

سيرینیجيد نیليإ  ىّدحتأل  حطبنأ  وأ   ، مھتالئاع دارفأ  وأ  ىمادقلا 
ًاّيدبأ اًّقح  بسكأف   ، اھب زوفأو   ) ءاوھلا ىلع  ةیندب  ةقایل  ةارابم  يف 

!«. كرحتنلف  » ةردابم مساب  كلذو  اھب ) تمشأ  نأب 
ّيلإ ریشي  كاراب  ناك   . يل بسحُت  ةزیم  كلتو   ، روھمجلا ةنبا  تنك 
ةلمحلا تاراعش  يف  ييأر  ينلأسيو   ،« ّماعلا يأرلا   » بقلب ًانایحأ 
ةرّذجتم ىقبأ  نأ  يّنرسي  ناك  ّهنأ  اًملع   ، اھتایجیتارتساو ةیباختنالا 

لثم ةیقار  تاسسؤم  يف  يرورم  مغربو   . ةیبعشلا ةفاقثلا  يف 
ًانایحأ يدترأ  ّتب  يننأ  مغربو   ،Sidley & Austin و   نوتسنرب 
ةءارق نع  طق  ّفقوتأ  ملف   ، ساملاب ّىلحتأو  ةصقار  تالفح  نیتاسف 

ةيدیموكلا جماربلا  ةدھاشمل  ّيبح  نع  َّلختأ  وأ   ،People ةّلجم
امم ریثكب  رثكأ   Ellen و  Oprah يَجمانرب دھاشأ  تنك   . ةّدیجلا
مویلا ىتحو  . Face the Nation وأ  Meet the Press يَجمانرب دھاشأ 
میمرت جمارب  هقّقحت  يذلا  حاجنلا  نم  رثكأ  يندعسي  ءيش  ال 

. اھروكيد ديدجتو  لزانملا 
مل نییكریمألا  عم  لصاوتلل  اًقرط  تيأر  يّننإ  لوقأل  ّهلك  اذھ  ركذأ 
ّهلقأ  ، ًالماك اًريدقت  ّيبرغلا  حانجلا  يف  هوراشتسمو  كاراب  اھرّدقي 

وأ ىربكلا  دئارجلا  عم  تالباقم  ءارجإ  نم  ًالدبو   . ىلوألا ةلحرملا  يف 
تابحاص تاھّمألاب  عمتجأ  تأدب   ، ةینويزفلتلا لباكلا  تّاطحم 

مخض يئاسن  روھمج  ىلإ  نلصي  ّنك  يتاوللا   ، ةینورتكلإلا تاّنودملا 
تّاباشلا يتادعاسم  لعافت  ينتفل   . ّنھتاباتكب مامتھالا  ديدشو 
ةشدردلاو رابخألا  يّقلت  ىلع  اشاسو  ایلام  لابقإو   ، ّنھفتاوھ عم 

، ّيعامتجالا لصاوتلا  لئاسو  ربع  ةيوناثلا  يف  ّنھتاقيدص  عم 
ىلوألا يتديرغت  تبتك   . كلذ نم  ةدافتسالل  ةصرف  ةّمث  ّنأ  تكردأو 

،« ىوقلا دیحوت   » جمانربل جيورتلل  ماعلا 2011  فيرخ  يف  رتيوت  ىلع 
تاب ثیح  هل  دودح  يذلا ال  بيرغلا  ریثألا  ربع  قلطنت  اھتدھاش  ّمث 

. لوطأف لوطأ  اًتقو  نوضمي  سانلا 
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. ةقیقح ةباثمب  ناك  كلذ  ّلك   . اھفشتكأ ةقیقح  ةباثمب  كلذ  ناك 
. ّةيوق نوكأ  نأ  يعسوب  ّنأ  فشتكأ  تنك  ةمعانلا  يّتوق  لالخ  نم 
ِضمألف  ، يب قاحللا  نوديري  ةزفلتلا  تاریماكو  نولسارملا  ماد  ام 
ندياب لیجو  يتدھاشمل  مودقلا  مھعسوب  ناك   . ديرأ ثیح  ىلإ  مھب 

ّيلامشلا ءزجلا  يف  ّةيداعلا  لزانملا  دحأ  يف   ، ًالثم  ، اًرادج نھدن 
ةّدع نالمحت  نیتّدیس  ةروص  يف  نكي  مل   . نطنشاو نم  ّيبرغلا 

. معط ةباثمب  تناك  اّھنكل   ، مامتھالل ریثم  رمأ  ّيأ  ناھدلا 
يذلا  ، يبغأ ينوج  بیقرلا  لزنم  ىلإ  عیمجلا  تداق  ةروصلا  كلت 

ناتسناغفأ يف  اًفعسم  لمعيو  نيرشعلاو  سماخلا  هماع  يف  ناك 
هدومع ّمطحتف   ، موجھ ىلإ  هلقنت  يتلا  ّةیحورملا  تّضرعت  نیح 
لیھأت ةداعإ  ةرتف  ىلإ  ةجاحب  ناكو   ، ةباصإلل هغامد  ّضرعتو  ّيرقفلا 
هلزنم يف  لوألا  قباطلا  زیھجت  دیعُأ  . Walter Reed زكرم يف  ةليوط 
ضفخو لزنملا  باب  عیسوت  ّمتو   ، ّكرحتملا ّهیسرك  عم  ّفیكتلل 

نیب كرتشم  دھج  نم  اًءزج  كلذ  ناكو   . خبطملا ضوح  ىوتسم 
ةكرشلاو  Rebuilding Together ىعدت حبرلا  ىخوتت  ال  ةیعمج 

فلأ مقرلا  لمحي  ناك  لزنملا  كلذ  . Sears and Kmart لـ   ةكلاملا 
اوناك نيذلا  نیبراحملا  ىمادق  لجأل  اھديدجت  ّمت  يتلا  لزانملا  نیب 

ّيدنجلا ءيش : ّلك  تاریماكلا  تّروص   . ةدعاسملا ىلإ  ةجاحب 
نولسارملا ىرجأو   . تلذُب يتلا  دوھجلاو  ةنسحلا  انتدارإو  هلزنمو 

اوماق نيذلا  صاخشألاو  يبغأ  بیقرلاو  لیج  عم  امك  يعم  تالباقم 
ىلإو  . ثدحي نأ  بجي  ناك  ام  اذھ   ، ّيلإ ةبسنلاب   . ّيقیقحلا لمعلاب 

. راظنألا هّجوتت  نأ  بجي  كانھ 
ربمفون 2012، / يناثلا نيرشت  يف 6  يأ   ، باختنالا موي  يف 

انلزنم ىلإ  اندع  دق  انیتنباو  كارابو  تنك   . تمصب يفواخم  ينتمزال 
ةّمأ رارق  راظتنا  باذع  يناعن   ، وغاكیش يف  دوونيرغ  عراش  يف 
ّيلإ ةبسنلاب  باختنالا  اذھ  ناك   . انضفرت وأ  انلبقت  نأب  اھلماكب 
ّهنأب ترعش   . هب انررم  رخآ  ءيش  ّيأ  نم  رثكأ  تالاعفنالاب  ًانوحشم 
اًضيأ لب   ، دالبلا لاحو  ّيسایسلا  كاراب  ءادأ  ىلع  طقف  ال  ءاتفتسا 

دق اناتنبا  تناك   . ضیبألا تیبلا  يف  انروضح  ىلعو   ، هّتیصخش ىلع 
يف امّھنأب  اًروعشو   ، ءاقدصألا نم  ًاّيوق  ًاطیحم  امھسفنل  اتدجوأ 
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دق تنك  كاذنآ   . هئاھنإل كاذنآ  ةّدعتسم  نكأ  مل  ّيعیبط  عضو 
ةجردل ةیلئاعلا  انتایح  نم  ماوعأ  ةعبرأ  نع  تّیلختو   ، اًریثك تسمغنا 

. ةیصخش ةرظن  ءيش  ّلك  ىلإ  رظنأ  ّالأ  ًالیحتسم  تاب  ّهنأ 
امیفو  . هتّعقوت اّمم  ّىتح  رثكأ  اّمبر   ، انتكھنأ دق  ةلمحلا  تناك 

ةذتاسألاب يلاھألا  تاءاقل  روضحو  يتاردابمب  يمامتھا  تلصاو 
ًابطخ يقلأ  اًضيأ  تنك   ، ةیلزنملا نیتاتفلا  تابجاو  ىلع  فارشإلاو 
ةثالث ةّدم   ، دحاولا مویلا  يف  ندم  ثالث  لّدعمب  ةلمحلا  تاعّمجت  يف 
تناك  . اًكاھنإ ّدشأ  كاراب  لمع  ةریتو  تناكو   . عوبسألا يف  مّايأ 
قرافب ينمور  تیم  ىلع  همّدقت  ىلإ  ریشت  يأرلا  تاعالطتسا 

يف عذال  دقنل  ّضرعت  ّهنأ  اًءوس  رومألا  داز  امو   . اًّدج طیسب 
نم ةجوم  ثدحأ  ام   ، ربوتكأ / لوألا نيرشت  يف  ىلوألا  امھترظانم 

. ریخألا ةعاسلا  عبر  يف  نيراشتسملاو  نیّعربتملا  تحاتجا  قلقلا 

. انلمع قيرف  دارفأ  هوجو  ىلع  قاھرإلا  تامالع  أرقن  نأ  انعسوب  ناك 
الب نیقلق  اوناك  مّھنأ  ّالإ   ، مھرعاشم ءافخإ  ىلع  مھصرح  مغربو 
رھشأ لالخ  ضیبألا  تیبلا  هترداغمو  كاراب  ةراسخ  لامتحا  نم  ّكش 

. ةلیلق
يسفنلا طغضلا  راثآ  ّنكل   ، ةلمحلا لاوط  هئودھ  ىلع  كاراب  ظفاح 

ىلع رھظي  بوحشلا  أدب  ةریخألا  عیباسألا  يفف   . يل ةحضاو  تدب 
ةكلع غضمي  حارو   ، فولأملا نم  ًالوحن  رثكأ  ادب  ّهنأ  ّىتح   ، هھجو
مایقلا لواحي  وھو  ةجوزلا  قلقب  هتبقار   . فولأم ریغ  رتوتب   Nicorette

ىلإ ةلمحلاب  لصيو   ، نیبراحملا عور  نم  ئّدھیف   ، ءيش ّلكب 
ىلع ّدرلا  كلذ  يف  امب   ، هنیع تقولا  يف  دالبلا  دوقيو   ، اھمیتاوخ

، ایبیل  ، يزاغنب يف  نّییكریمأ  نّییسامولبد  فدھتسا  ّيباھرإ  موجھ 
رّمد يذلا  يدناس  راصعإ  راثآ  ةجلاعمل  ةرّابج  ّةیلاردف  اًدوھج  ريديو 

. تاباختنالا دعوم  نم  عوبسأ  لبق  دالبلل  ّيقرشلا  لحاسلا 
، ءاسملا كلذ  ّيقرشلا  لحاسلا  يف  عارتقالا  قيدانص  لافقإ  عم 

ًانولاص انددعأ  دق  ّانك  ثیح   ، انلزنم نم  ثلاثلا  قباطلا  ىلإ  ُتدعص 
دوشحلا مامأ  ّينلعلا  انروھظل  اًدادعتسا  جایكاملاو  رعشلا  فیفصتل 

يّمألو يل  سبالم  ّيك  نم  تھتنا  دق  ثيديریم  تناك   . كاذتلیل
نم  . يجایكامو يرعشب  لراكو  ينوج  ّمتھاو   . اھزیھجتو انیتنبالو 
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مویلا نم  قباس  تقو  يف  بھذو  هدیلاقت  ىلع  كاراب  ظفاح  هتھج 
عضو يھنيو  هبتكم  يف  ّرقتسیل  داع  ّمث   ، ّةلسلا ةرك  بعلل 

. هتملك ىلع  ةریخألا  تاسمللا 
دقف  . هءافطإ تدّمعت  يّننكل   ، ثلاثلا قباطلا  يف  نويزفلت  انيدل  ناك 
نم ةرشابم  ةّئیس  وأ  ةّدیج  تناكأ  ءاوس  رابخألا  عمسأ  نأ  تدرأ 
ةبلجف  . ّينم ّبرقم  رخآ  صخش  نم  وأ   ، اسیلیم نم  وأ  كاراب 
يّرتوت ریثت  تناك  ةیلعافتلا  ةیباختنالا  مھطئارخو  رابخألا  يّقلعم 
رعشأ نأ  بجي  ام  ةفرعم  طقف  تدرأ   ، لیصافتلا ةفرعم  درأ  مل   . اًمئاد

. هب
يأ  ، ّيقرشلا تیقوتلاب  ءاسم  ةنماثلا  تزواجت  دق  ةعاسلا  تناك 
تثعبو يفتاھ  تذخأ   . روھظلاب أدبت  نأ  نم  ّدب  ال  ىلوألا  جئاتنلا  نأ 
يتلا  ، نیشت انیتو  اسیلیمو  يریلاف  ىلإ  ةینورتكلإ  لئاسرب 

، يلمع قيرفل  ةديدجلا  ةسیئرلا  ماعلا 2011،  يف   ، تحبصأ
. هنفرعي اّمع  ّنھتلأسو 

ّيأ ّقلتأ  مل  يّننكل   ، نیثالث ّمث   ، ةقیقد ةرشع  سمخ  ترظتنا 
يف يتدلاو  تسلج   . يلوح ةفرغلا  ىلع  بيرغ  تمص  ّمیخ   . ةباجإ
ّيتنبا ّئیھت  ثيديریم  تناكو   ، ّةلجم أرقت  لفسألا  يف  خبطملا 
روعش كاذنآ  ينرواس  لھ   . يرعش ّيكب  ينوج  ماقو   ، ءاسملل
لھ ؟  ّينیع يف  ةرشابم  رظنلا  نوّبنجتي  اوناك  ضعبلا  ّنأ  مأ  بایترالا 

؟ هفرعأ اًئیش ال  نوفرعي  اوناك 
دقفأ يّننأب  ترعشو   . ّةوقب قفخي  يبلق  أدب   ، تقولا مّدقت  عم 
ىلإ عامتسالل  نويزفلتلا  لیغشت  ىلع  ؤرجأ  مل   . ّيلخادلا ينزاوت 
تدتعا دق  تنك  كاذنآ   . ةّئیس اّھنأب  ةأجف  تضرتفا  دقف   ، رابخألا

دوعي ال  ّىتح  ةّدیجلا  راكفألاب  كّسمتلاو   ، ةیبلسلا راكفألا  ةمواقم 
يف يتقث  ّئبخأ  تنك   . ئیسلا ربخلا  ةھجاوم  نم  برھم  يمامأ 
ةقیقد ّلك  عم  نكلو   . يبلق لخادب  ةبضھ  ىلعأ  يف  ةریغص  ةعلق 
ّنأبو طقست  ةعلقلا  راوسأ  ّنأب  رعشأ  تنك   ، اًتماص يفتاھ  اھیف  ّلظ 

ال اّنلعل   . يفاكلا دھجلا  لذبن  مل  اّنلعل   . اھیلإ ّللستت  كوكشلا 
. ناشعترت يادي  تأدبو   . ةیناث ّةیسائر  ةيالو  ّقحتسن 

ًايرج جردلا  كاراب  دعص  نیح  اًقلق  يعولا  دقفأ  نأ  كشو  ىلع  تنك 
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نم ّصلخت  ّهنأ  اًحضاو  ناك   . هيدل دوھعملا  ةقثلا  ریبعت  هھجو  ىلعو 
نم اًشوھدم  ودبي  وھو  يل  لاق   ،« مّدقتن نحن   » . قلقلاب روعشلا 

«. انزف دقل   ، ًاّیئدبم : » فاضأو  . ملعأ نكأ  مل  يّننأ 
، لفسألا قباطلا  يف  ةيادبلا  ذنم  اًدئاس  ناك  حرفلا  ّنأ  يل  ّنیبت 
ّنأ ةلكشملا  تناك   . ةّدیجلا رابخألا  لقن  لصاوي  نويزفلتلا  ناك  ثیح 
الو يلئاسر  جرخت  ملف   ، تّلطعت دق   BlackBerry ـ   لا يفتاھ  ةمدخ 
يف عقأ  نأب  يسفنل  تحمس  دقل   . نيرخآلا نم  لئاسر  تیّقلت 
الو  ، قلقلا ةسيرف  تنك  يّننأ  دحأ  ملعي  مل  نكل   . يسواسو كرش 

. يعم ةفرغلا  يف  اوناك  نم  ىتح 
ةكرعم اھیف  تراد  يتلا  تايالولا  ّلك  يف  كاراب  رصتنا  كاذتلیل 
تاّیلقألاو نّابشلا  طاسوأ  يف  زاف   . ةدحاو ةيالو  ءانثتساب   ، ةیباختنا
نّويروھمجلا هلعف  ام  ّلك  مغرب  ماعلا 2008 . يف  امك   ، ءاسنلاو

قيرط يف  لیقارعلا  عضول  ةديدعلا  تالواحملا  مغرب   ، هطابحإل
نّییكریمألا نم  ًانذإ  انبلط  دقل   . ترصتنا هتيؤر  ّنأ  ّالإ   ، هتسائر

. نذإلا انوحنمف  ءايوقألا –  ةياھن  انتّمھم  يھننلو  لمعلا –  ةلصاومب 
. نورداق  ، معن ؟  نورداق نحن  لھ   . لاحلا يف  حایترالاب  ترعش 

انب ينمور  تیم  لّصتا   ، ءاسملا كلذ  نم  ةرّخأتم  ةعاس  يف 
ةبشخ ىلع  انتقانأ  لماكب  انفقو   ، ةديدج ّةرمو   . ةميزھلاب رارقإلل 
طسو  ، امابوأ ةلئاع  نم  صاخشأ  ةعبرأ   . دوشحلل ّحولن   ، حرسم
ةيالوب نورورسم   ، تافاتھلا طسو  رياطتملا  قرولا  راثن  نم  ریثكلا 

. تاونس عبرأ  اھتّدم  ةديدج  ةیسائر 
تاب دقف   . تابثلا نم  ينّنكم  اًنیقي  كاراب  باختنا  ةداعإ  ينتحنم 
ّىلحتن نأ  اننكميو   . انفادھأ قافآ  عیسوتل  تقولا  نم  ديزم  انيدل 

اًّسح كلتمن  انتب   . مّدقتلا قیقحتل  انتعافدنا  يف  رثكأ  ربصلاب 
يف ایلامو  اشاس  يقبن  نأ  انعسوب   . يندعسأ ام  وھو   ، لبقتسملاب
ىلع اوظفاحي  نأ  انلمع  قيرف  يّفظوم  عسوبو   ، امھتسردم

تاونسلا يضقنت  نیحو   . مامتھا عضوم  انراكفأ  لازت  الو   ، مھفئاظو
ينرمغ ام  وھو   ، ّةیقیقحلا ةياھنلا  انغلب  دق  نوكن  ةلبقملا  عبرألا 

، ّةیباختنالا تالمحلا  نم  انیھتنا  دقف   . ةقلطملا ةداعسلاب 
، يأرلا تاعالطتساو   ، تایجیتارتسالا عضول  ةینضملا  تاعامتجالاو 
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، ةعجر ریغ  ىلإ  ىضم  دق  كلذ  ّلك   . دیيأتلا بسنو   ، تارظانملاو
. ّةیسایسلا انتایح  ةياھن  انرصب  مامأ  تحالو 

هتآجافم هعم  ًالماح  يتأیس  لبقتسملا  ّنأ  يھ  ةقیقحلا 
. فصوت ال  ةجردب  ّيواسأم  اھضعبو   ، ّراس اھضعب  تآجافم   ، ّةصاخلا

تاونس عبرأ  ينعت  تناك  ضیبألا  تیبلا  يف  ىرخأ  تاونس  عبرأ 
اندلب هھجاوي  ام  ّلك  باعیتساو   ، زومرك انرود  ةسرامم  نم  ىرخأ 
لازن ال  اّننأ  ةركف  ىلع  انتلمح   ، انأو كاراب   ، انینب  . هل ةباجتسالاو 
ّىلحتن اّننأو   ، لمعلا نم  عونلا  اذھل  نیمزاللا  طابضنالاو  ةقاطلا  كلمن 

، انھاّجتا يف  نآلا  ریسي  لبقتسملا  وھ  اھو   . هب مایقلل  ةعاجشلاب 
. هانفرع اّمم  ربكأ  ةعرسب  اّمبر 

Sandy Hook ةسردم ىلإ  ّحلسم  لخد   ، عیباسأ ةسمخ  دعب 
. لافطألا ىلع  رانلا  قالطإب  أدبو   ، تكیتكنوك  ، نواتوین يف  ةیئادتبالا 

تیبلل لباقم  ىنبم  يف  ریصق  باطخ  ءاقلإ  نم  تیھتنا  دق  تنك 
انیت يب  تحتنا  نیح   ، لافطألل ىفشتسم  ةرايزل  ّدعتسأو   ، ضیبألا
نيوانع تأدب  يتملك  يئاقلإ  لالخ  يف   . ثدح ام  ينربختل  ًابناج 
كانھ اوثكمف   ، نيرخآلا قيرفلا  دارفأ  فتاوھو  اھفتاھ  ىلإ  درت  رابخألا 

. يھتنأ نأ  راظتنا  يف  مھرعاشم  نومتكي 
نع تزجع  يّننأ  ةجردل  ةبعرم  انیت  ّيلإ  اھتلقن  يتلا  رابخألا  تناك 
ّنأو ّيبرغلا  حانجلاب  تلصتا  اّھنأ  ينتربخأ  ّمث   . يل هلوقت  ام  مھف 
نأ كنم  بلطي  وھ  : » تفاضأو  ، ّيوضیبلا بتكملا  يف  ناك  كاراب 

«. لاحلا يف  يتأت 
بلطي تاونس  ينامث  ذنم  ىلوألا  ّةرملل   . ّيلإ ةجاحب  يجوز  ناك 
هلامعأ جمانرب  بیترت  انالك  دیعیف   ، لمع موي  فصتنم  يف  يمودق 
روعشلا نم  اًئیش  هنم  اھلالخ  ّدمتسي  ةھربل  رخآلاب  يلتخیل 

ينعي لزنملاو  لمعلا  ينعي  لمعلا  ناك   ، ةداعلا يف   . حایترالاب
ّنإف نيریثكلا  ىلإ  ةبسنلاب  امك   ، انیلإ ةبسنلاب  نكلو   . لزنملا
تلخد نیح   . اًرّمدم ًالازلز  تناك  نواتوین  يف  تعقو  يتلا  ةاسأملا 

. هلوقن ام  كانھ  نكي  مل   . تمصب كاراب  تقناع   ، ّيوضیبلا بتكملا 
. تاملكلا انتناخ  دقل 

وأ  ، ًابيرقت ءيش  ّلك  ىري  سیئرلا  ّنأ  وھ  نوریثكلا  هفرعي  ال  ام 
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قلعتت ةّرفوتم  ةمولعم  ّيأ  ىلإ  لوصولا  عیطتسي  ّلقألا  ىلع 
بلاطي  ، عئاقولل فّھلتملا  لجرلا   ، كاراب ناكو   . هنمأو دلبلا  ةمالسب 

نم ّدجتسي  عضو  ّيأب  ةطاحإلا  لواحيو   ، تامولعملا نم  ديزمب  اًمئاد 
ةفرعم ىلع  ًاّینبم  ّهدر  نوكي  يكل   ، اھنم ّئیسلا  ىتح   ، هبناوج ّلك 

، هب موقي  يكل  بخُتنا  امو   ، هتیلوؤسم نم  اًءزج  ّنأ  ربتعي  ناك   . ةقیقد
ىلع ةظفاحملاو   ، اھنع اًدیعب  رظنلا  ال  ةلكشملا  ىلإ  رظنلا  وھ 

. رایھنالا كشو  ىلع  اّنلك  نوكن  نیح  هشأج  ةطابر 
ةميرجلا لوح  ةّلصفم  ريراقت  ىّقلت  دق  ناك  هبتكم  تلخد  نیح 

لوح تامولعملا  هتلصوو   ،Sandy Hook يف تعقو  يتلا  ةعشبلا 
يئادتبا لوألا  بّالط  ثثجو   ، فوفصلا تایضرأ  ّتطغ  يتلا  ءامدلا 

فصن ةیقدنب  تاصاصر  اھتّقزم  يتلا   ، ّتسلا تاّسردملاو  نيرشعلا 
روعشب نَراقي  نزحلاو ال  ةمدصلاب  قیمعلا  هروعش  ناك   . ّةیكیتاموتوأ
ءالجإو ىنبملا  نیمأتل  اوعرھ  نيذلا  ةعيرسلا  ةباجتسالا  قرف  دارفأ 

يف ًاليوط  اورظتنا  نيذلا  يلاھألا  باذعب  وأ   ، ةرزجملا نم  نیجانلا 
نم مھئانبأ  هجو  اوري  يكل  ىلإ هللا  نیعراض   ، ىنبملا جراخ  عیقصلا 
كئلوأ ءاشحأ  ّقزمي  ناك  يذلا  لئاھلا  ملألاب  اًعبط  ساقُي  الو   . ديدج

. اًثبع مھراظتنا  بھذ  نيذلا 
. هحور يف  ّيئاھن  لكشب  تعبطنا  دق  روصلا  كلت  ّنإف   ، كلذ عمو 
يف هْتكرت  رثأ  ّيأو   ، روصلا كلت  هْتّمطح  مك  هینیع  يف  ُتدھاشو 
نم ّهنأ  اًكردم   ، ّفقوت ّمث  لصح  ام  يل  حرشي  أدب  دق  ناك   . هناميإ

. ملألا نم  اًديزم  ّيلع  ّرفوي  نأ  لضفألا 
بناج ىلإف   . ًاّیقیقحو اًقیمع  ًاّبح  لافطألا  بحي  يلثم  كاراب  ناك 
ةرايزلل ّيوضیبلا  بتكملا  ىلإ  دالوألاب  يتأي  ناك   ، ًانونح اًدلاو  هنوك 

نأ هل  حیتأ  اّملك  هھجو  قرشيو   ، لافطألا لمحي  نأ  بلطيو   ، اًمئاد
ءاتشلا يفو   . راغصلل ّةیضاير  ةبسانم  وأ  ًاّیسردم  ًاّیملع  اًضرعم  روزي 

يف ّةلسلا  ةرك  قيرفل  دعاسم  ٍّبردمك  لمعلل  ّعوطت   ، قباسلا
ىلع ًایفضم   ،Vipers قيرف ىّمسملاو  ةطسوتملا  اشاس  ةسردم 

. ةجھبلل اًديدج  اًردصم  هتایح 
انلثم ناكو   . ریثكلا هلھاك  نع  فّفخي  دالوألا  برقب  كاراب  دوجو  ناك 
ةریغصلا حاورألا  كلت  عایضب  تعاض  يتلا  دوعولا  رادقم  فرعي  اًعیمج 
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. نيرشعلا
بعصأ نم  تناك  نواتوین  ةثداح  دعب  هكسامت  ىلع  ةظفاحملا  ّلعل 
لزنملا ىلإ  اشاسو  ایلام  تداع  نیح   . قالطإلا ىلع  هب  ماق  ام 

، ةرارحب امھانقناعو  انتماقإ  ّرقم  يف  كارابو  امھتیقتلا   ، كاذموي
نأ ًابعص  ناك   . امھسمل ّدرجم  ىلإ  ةّحلملا  انتجاح  ءافخإ  نَیلواحم 
ّانكو  . رانلا قالطإ  ةثداح  لوح  انیتنبال  هلوقن  ام ال  وأ  هلوقن  ام  فرعن 

ةلكشملا نوھجاوي  نطولا  ءاحنأ  ّلك  يف  تاھّمألاو  ءابآلا  ّنأ  ملعن 
. اھنیع

يف ًاّیفحص  اًرمتؤم  كاراب  دقع   ، مویلا كلذ  نم  قحال  تقو  يف 
حسم  . اھلوقي ةيزعت  تاملك  دجي  نأ  هیف  لواح   ، ضیبألا تیبلا 

، هیلع اّھلك  ةّبوصم  تاریماكلا  تناك  نیح  يف  هینیع  نع  عومدلا 
ریبعتلا وھ  هلمع  هنكمي  ام  لضفأ  ّنأو   ، ةلیحتسم ةيزعتلا  ّنأ  كردأو 

نونطاوملا هیف  هكراشي  نأ  بجي  يذلاو  همیمصت –  نع 
نود لوؤحلا  ىلع  ضرتفي –  ناك  امك  ّهلك  دلبلا  يف  نوعرتشملاو 

ام يف  ةمراص  نیناوق  رارقإ  لالخ  نم  كلذو  رزاجملا  نم  ديزملا  عوقو 
. حالسلا عیبب  ّقلعتي 

، بجاولا هیلع  هیلمي  امب  مایقلل  ةعاجشب  مّدقتي  هتيأر  نیح 
ءازعلا تمّدق  ام  ًابلاغ   . كلذل ةّدعتسم  نكأ  مل  ًاّیصخش  ّينأ  تكردأ 
تّیلصو  . ىلوأ ةّدیسك  اھتیضق  يتلا  عبرألا  تاونسلا  يف  نيرخآلل 

، اسولاكسوت ةنيدم  يف  مھلزانم  ریصاعألا  ترّمد  صاخشأ  عم 
تّقوطو  . ماكرلا نم  ةموك  ىلإ  تاظحل  يف  تّلوحت  يتلا   ، امابالأ

يف برحلا  ببسب  مھل  ءّابحأ  اورسخ  ًالافطأو  ءاسنو  ًالاجر  ّيعارذب 
ىلع رانلا  قالطإب  نیّفرطتملا  دحأ  مایق  ببسب  وأ   ، ناتسناغفأ
يف فنعلا  لامعأ  ببسب  وأ   ، ساسكت يف  ةيركسع  ةدعاق 
ترز  ، ةقباسلا ةعبرألا  رھشألا  يفو   . مھلزانم نم  ةبيرقلا  عراوشلا 
يف امنیس  ةعاق  يف  يعامج  ران  قالطإ  َيثداح  نم  نیجان 
ناك ّةرم  ّلك  يفو   . نسنوكسيو يف  خیسلل  دبعم  لخادبو  ودارولوك 
ّىلحتأ نأ  اًمئاد  لواحأ  تنك   . نزحلا نم  ریثكلا  يل  ّببسي  رمألا 

ّةوق ردصم  يروضحو  يمامتھا  نم  لعجأو   ، مّھفتلاو ءودھلاب 
نم نیموي  دعب   . نوملأتي نيذلا  نم  برقلاب  تمصب  سلجأو   ، نيرخآلل
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نواتوین ىلإ  كاراب  رفاس   ،Sandy Hook يف رانلا  قالطإ  ةثداح 
عطتسأ مل  يّننكل   ، اياحضلا لجأل  میقأ  ةالص  ءاقل  يف  ثّدحتیل 

كلت ببسب  يبارطضا  ناك  دقف   . هیلإ مامضنالا  ىلع  يسفن  لمح 
هنم ّدمتسي  ام  يسفن  يف  دجأ  مل  يّننأ  ةجردل  اًديدش  ةميرجلا 

ُتحبصأ نأ  ذنم  تضقنا  يتلا  عبرألا  تاونسلا  يف   . ّةوق نورخآلا 
نوریثكلا تامو   ، لتقلا ثداوح  نم  ديدعلا  عقو   ، ىلوألا ةّدیسلا 
لوؤحلل ریثكلا  لمع  ّمتي  مل  امیف   ، اھيدافت نكمي  ناك  ةیثبع  تاتیم 

اھنبا لتُق  ةأرمال  هميدقت  يننكمي  ءازع  ّيأ  فرعأ  نكأ  ملو   . كلذ نود 
. ةسردملا يف  تاونس  تس  رمعلا  نم  غلابلا 

فوخلا رعاشم  نم  جيزمب  ّيتنباب  تكّسمت   ، كلذ نع  اًضوع 
دیع نم  برتقن  ّانك   . يلاھألا نم  ریثكلا  نأش  ينأش   ، ّبحلاو

نطنشاو دالوأ  نم  اًددعو  تریتخا  دق  اشاس  تناكو   ، دالیملا
هیلاب نم  نیتلفحب  ةكراشملاو  وكسوم  هیلاب  ةقرف  ىلإ  مامضنالل 
ءاقللا هیف  ماقُي  يذلا  هسفن  مویلا  يف  ناضرعُت   ،« قدنبلا ةراسك  »
ّيفلخ دعقم  يف  سولجلا  يف  كاراب  حجن   . نواتوین اياحض  لجأ  نم 

انأ اّمأ   . تكیتكنوك ىلإ  رفسلا  لبق  ریخألا  نيرمتلا  ةدھاشمو 
. ةیئاسملا ةلفحلا  ىلإ  تبھذف 

كلت انتلمح   ، ةبشخ ىلع  قدنبلا » ةراسك   » اھیف مَّدقُت  ّةرم  ّلكك 
اھئیضي يتلا  ةباغلا  ىلإ   ، لامجلاو لایخلا  نم  ملاع  ىلإ  ةلفحلا 

اشاس تبعل   . تالیمجلا تاصقارلا  ةقوجو   ، رحاسلا ریمألاو   ، رمقلا
ناتبغز نانذأ  هیلإ  تفیضأ  اًّقیض  دوسأ  اًسابل  ةيدترم   ، ةرأف رود 
تحت  ، حرسملا قوف  ةّنيزم  ةجلزم  تباسنا  امیف  اھرود  ّتدأو   ، ليذو

ىقیسوم عاقيإ  ىلع   ، رمھنملا ّيعانطصالا  جلثلا  طویخ 
رعشأ تنك  ينایك  لكبو   ، ّطق يانیع  اھقرافت  مل   . ةبّالخ ةیلارتسكروأ 

يف تدبو   ، ناقربت نینیعب  حرسملا  قوف  ْتفقو   . اھل نانتمالاب 
ًالھذم دھشملا  تدجو  اّھنأك  وأ   ، يھ نيأ  قّدصت  ال  اّھنأكو  ةيادبلا 

نأ نم  اھّنكم  اّھنس  رغص  ّنكل   . ًالعف كلذك  ناك  دقو   ، ّيقیقح ریغو 
طسو تباسناف   ، تاظحللا كلت  يف  ّهلقأ   ، رودلل اھتّیلكب  ملستست 

، نوصقري عیمجلاو   ، نولثمملا هلدابتي  راوح  ال  ثیح  ّةنجلا  كلت 
ّلك يف  لوصولا  ىلع  كشوي  دیعلا  ّنأب  روعشلا  انیلع  ّمیخ  ثیحو 
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. ةظحل
ّلقأ ةرورضلاب  سیل  يتأیس  ام  ّنأل   ، ئراقلا اّھيأ  ًالیلق  ينلّمحت 

اھتياكحو طیسب  ناكم  اكریمأ  ّنأ  ول  فلتخیل  رمألا  ناك   . ةأطو
ّةرقتسملا بناوجلا  نع  طقف  ثّدحتأ  نأ  يعسوب  ّنأ  ولو   ، ةطیسب

ّرطضن مل  اّننأ  ولو   ، كلذ قیقحت  يف  يرود  نعو   ، اھیف ةلیمجلاو 
يتلا نازحألا  ّلك  ّنأ  ولو   ، ةّدع تّارم  ءارولا  ىلإ  تاوطخ  ةدوعلل 

. ّةیباجيإ ةجیتن  ىلإ  فاطملا  ةياھن  يف  ّتدأ  انتباصأ 
رییغت لواحأ  نلو   . كلذك تسل  انأو   ، كلذك تسیل  اكریمأ  ّنكل 

. ّةیلاثم ةياكح  مّدقأل  قئاقحلا 
هتيالو نم  ریثكب  لھسأ  ةیناثلا  كاراب  ةيالو  تناك   ، ةّدع حاون  يف 
انعم لمعلل  انّفظوو   ، تاونس عبرأ  يف  ریثكلا  انّملعت  دقف   . ىلوألا
تتبثأ ةمظنأ  انعضوو   ، بسانملا ناكملا  يف  بسانملا  صخشلا 
ریصقتلا يفالتل  ةربخلا  انيدل  تتاب  دقف   . ّماع لكشب  اھحاجن 

اًءدب كلذو   ، ىلوألا ةيالولا  يف  تعقو  يتلا  ةریغصلا  ءاطخألاو 
ديوزت تبلط  نیح  رياني 2013،  / يناثلا نوناك  يف  بیصنتلا  لافتحاب 
ةلواحم يفو   . انمادقأ دّمجتت  ّالئل  ةئفدت  ماظنب  ةیسائرلا  ةصنملا 

، ةلیللا كلت  طقف  نیتصقار  نیتلفح  ّالإ  فضتسن  مل   ، قاھرإلا ّبنجتل 
ةعبرأ انمامأ  تناك  ماعلا 2009 . يف  انلعف  امك  تالفح  رشع  ال 

. داھجإلاب ينبیصت  ةریتوب ال  لمعلاو  ءاخرتسالا  تّملعت  دقو   ، ماوعأ
ّقفدت تدھاشو  كاراب  بناجب  تسلج   ، ةّمألل دھعلا  ديدجت  دعب 
ةینف تاحول  مّدقت  تناك  يتلا  ةرئاسلا  ّةیقیسوملا  قرفلاو  تابرعلا 
ّةرملا يف  هب  ترعش  ام  قوفت  ةعتمب  رعشأ  انأو   ، عيرس عاقيإب 

نیكراشملا هوجو  يدعقم  نم  ّزیمأ  نأ  يعسوب  ناك  داكلاب   . ىلوألا
وأ هّتصق –  مھنم  ّلكلو  صاخشألا  نم  اًفالآ  اوناك   . ضرعلا يف 
ىلإ اوتأ  دق  نيرخآلا  صاخشألا  فالآ  ناكو   . ّةصاخلا اھّتصق – 
لالخ تمیقأ  تابسانم  يف  ةینف  تارقف  اّودؤیل  نطنشاو  ةمصاعلا 
فالآلا تارشع  ّقفدتو   ، بیصنتلا لافتحا  تقبس  يتلا  مايألا 

. مھتدھاشمل
ءادوس ةاتف  ةيؤر  عطتسأ  مل  يّننأل  لئاھ  فسأب  اًقحال  ُترعش 
اًسابل يدترتو   ، ةقّارب ّةیبھذ  ةبصع  اھسأر  لوح  عضت  تناك  ةلیحن 
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بناجلا نم  ةیقیسوملا   King College Prep ةقرف عم  تمدق   ، قرزأ
تقفار يتلا  تالافتحالا  ضعب  يف  ةكراشملل  وغاكیشل  يبونجلا 
طسو اھارأل  يل  حاتتس  تناك  ةصرفلا  ّنأ  قّدصأ  نأ  تدرأ   . بیصنتلا
كلت يف  ةنيدملا  ىلع  ّقفدت  يذلا  رشبلا  نم  ریبكلا  ّدملا  كلذ 
نم ةرشع  ةسماخلا  يف  ةعفاي  ةاتف   ، نوتلدنب ايداھ  اّھنإ   . مّايألا
عم نطنشاو  ىلإ  تءاج  دقو   ، ةمیظع ةظحل  شیعت   ، اھرمع

اھيدلاو عم  وغاكیش  يف  شیعت  ايداھ  تناك   . ةلفاح يف  اھتاقیفر 
انلزنم نم  تارتمولیك  ةثالث  وحن  دعبي  ّيح  يف   ، ریغصلا اھقیقشو 

نأ ّبحتو   ، ةسردملا يف  فرش  ةبلاط  تناك   . دوونيرغ عراش  يف 
تأدبو  . موي تاذ  درفراھ  ةعماج  دایترا  يف  بغرت  اّھنإ  سانلل  لوقت 
ّينیصلا ماعطلا  ّبحت  تناكو   ، رشع سداسلا  اھدیع  ةلفحل  ّططخت 

. تاّجلثملا لوانتل  اھئاقدصأ  عم  باھذلاو  رغربزیشتلاو 
ةینامث دعبف   . اھتزانج يف   ، عیباسأ ةّدع  دعب  اھنع  ّهلك  كلذ  تفرع 

يف صاصرلاب  نوتلدنب  ايداھ  تلتُق   ، بیصنتلا لافتحا  نم  مّايأ 
. اھتسردم نع  اًریثك  دعبي  ال  ناكم  يف  وغاكیش  يف  ةّماع  ةقيدح 
دحأ برقب  ّةیندعم  ةمیخ  تحت  اھئاقدصأ  نم  اًددعو  فقت  تناك 
دارفأ دحأ  مھیلع  قلطأف   ، رطملا ّفقوت  راظتنا  يف  بعالملا 

، صاصرلا نم  ًالباو   ، اًماع رشع  ةینامث  رمعلا  نم  غلبيو   ، تاباصعلا
يھو اھرھظ  يف  ايداھ  تبیصأ   . ىرخأ ةباصع  دارفأ  مھنأ  هنم  اًّنظ 

ّهلك كلذ  ثدح   . اھئاقدصأ نم  نانثا  بیصأو   . ءامتحالا ةلِواحم  ّرفت 
. ءاثالث موي  رھظ  دعب  نم  ةقیقد  نيرشعو  ةیناثلا  ةعاسلا  دنع 
اھرطاشتأ اھنع  ىركذ  ّيدل  تناك  ول   ، ّةیح اھتيأر  يننأ  ول  تّینمت 

يتلا تايركذلا   ، اھتنبا تايركذ  ةأجف  تعطقنا  امدعب   ، اھتدلاو عم 
. اھب ّقلعتيو  ءرملا  اھعمجي 

مایقلا ّيلع  ام  اذھ  ّنأب  ترعش  يّننأل  ايداھ  ةزانج  ىلإ  تبھذ 
ّنكل  ، نواتوین اياحض  لجأ  نم  ةالصلا  ءاقل  ىلإ  كاراب  قفارأ  مل   . كلذب
نم وجرأ  تنك   . بجاولا ّيلع  هیلمي  امب  موقأ  يكل  ناح  تقولا 
نيذلا اياحضلا  نم  ریبكلا  ددعلا  ىلإ  راظنألا  تفلي  نأ  يروضح 
عفدت نأو   ، ًابيرقت موي  ّلك  ندملا  عراوش  يف  صاصرلاب  نوطقسي 

ةبلاطملا ىلإ  نییكریمألا   ، نواتوین ةرزجم  اھعمو   ، ةثداحلا هذھ 
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ةنبا نوتلدنب  ايداھ  تناك   . ةحلسألا لمحل  ةمراص  نیناوق  رارقإب 
ّيبونجلا بناجلا  يف  شیعت  ةلماعلا  ةقبطلا  نم  ةكسامتم  ةلئاع 
يعسوب ناك  ّهنأ  يأ   . دیعب ّدح  ىلإ  يتلئاع  هبشتو   ، وغاكیشل

تكلس اّھنأ  ولو   . يضاملا يف  اھناكم  نوكأ  نأ  ّىتح  وأ   ، اھتفرعم
ةسمخ تدعتبا  اّھنأ  ول   ، ةسردملا نم  ةدوعلل  رخآ  اًقيرط  كاذموي 

، رانلا قالطإ  أدب  نیح  نیمیلا  ىلإ  ال  راسیلا  ىلإ  اًرتمتنس  رشع 
. انأ هیلع  ُتحبصأ  ام  حبصت  نأ  اھعسوب  ناكل 

ةعماد اھّمأ  يل  تلاق   ،« هلعفأ نأ  يب  ضرتفي  ناك  ام  ّلك  ُتلعف  »
ارتابویلك تناك   . ةزانجلا مسارم  أدبت  نأ  لبق  انیقتلا  نیح  نینیعلا 
لمعتو  ، ریصق رعشو  قیقر  توص  تاذ  ةدودو  ةأرما  نوتلدنب  يلواك 
ةزانج موي   . نامتئالا فینصتل  ةكرش  يف  نئابزلا  ةمدخ  مسق  يف 
تناك  . نوللا ّةيدرو  ةمخض  ةرھز  اھترتس  ّةیط  ىلع  تعضو  اھتنبا 

اھاعّجشو  ، ةنكمم ةيانع  لكب  ايداھ  اطاحأ  دق  لیياناثان  اھجوزو 
، اھبّالط رایتخا  يف  ةدّدشتملا  ةیمسرلا   King ةيوناث لوخد  ىلع 
يف اھالّجسف   ، ناكمإلا ردق  عراوشلا  نع  اھداعبإ  ىلع  اصرحو 

صقرلاو  ، ةیضايرلا قرفلا  تاعّجشم  سوردو   ، ةرئاطلا ةركلا  فوفص 
يف يلجأ  نم  يادلاو  لعف  امكو   . سئانكلا ىدحإ  يف  ّينيدلا 

. اّھیح جراخ  ملاعلا  ىلإ  ّفرعتت  يكل  ةریبك  تایحضت  الذب   ، يضاملا
يف ابوروأ  ىلإ  ّةیقیسوملا  اھتقرف  عم  رفاست  نأ  اھل  اًجمربم  ناك 

. نطنشاو ىلإ  اھترايز  ّتبحأ  اّھنأ  ادبو   ، ماعلا كلذ  عیبر 
يّننظأ  » ، اھتدوع دعب  اھتدلاول  تلاق   ،« اًّدج فیظن  كانھ  ناكملا  »

«. ةسایسلا ملاع  لخدأس 
يف اوتام  صاخشأ  ةثالث  نم  ةدحاو  تحبصأ  كلذ  نم  ًالدبو  اّھنكل 
رھش نم  دحاو  موي  يف  وغاكیش  يف  ةّقرفتم  ّحلسم  فنع  ثداوح 
يتلا نیثالثلاو  ةسداسلا  ةیحضلا  تناكو   . رياني / يناثلا نوناك 
ىلع ىضقنا  دق  نكي  ملو   ، وغاكیش يف  ماعلا  ةيادب  ذنم  طقست 
مظعم ّنأ  لوقلا  ىلإ  ةجاح  ال   . اًموي نيرشعو  ةعست  ىوس  هتيادب 
ةریبك لامآ  ةبحاص  ايداھ  تناك   . دوسلا نم  اوناك  اياحضلا  كئلوأ 
ضرتعي يذلا  للخلل  زمر  ىلإ  تّلوحت  اّھنكل   ، ةیقیقح اًدوھج  تلذبو 

. ًانایحأ ّيعیبطلا  رومألا  ریس 
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عمتجم دارفأب  ةسینكلا  تألتماو   ، اھتزانج يف  سانلا  دشتحا 
ةقھارم رظنم  ّلبقتي  نأ  يف  ةبوعص  دجوو   ، ةملؤم ةبرضل  ّضرعت 
تثّدحتو ارتابویلك  تفقو   . ّيجسفنبلا ريرحلاب  ّنطبم  شعن  يف  دقرت 
مھرمغي  ، مھتايركذ اھنع  اوورو  ايداھ  ءاقدصأ  فقو  كلذك   . اھتنبا نع 

لبتقم يف  تایتفو  نایتف  مّھنإ   . زجعلاو ناجھتسالاب  لئاھ  روعش 
ةریتولا هذھ  اذامل   » لب  ،« اذامل  » طقف ال  نولءاستي  رمعلا 
صاخشأ ةسینكلا  يف  روضحلا  ينكراش  كاذموي  »؟  ةعفترملا
يسیج ّسقلاو   ، ةيالولا مكاحو   ، ةنيدملا ةدمع  ذوفن : ووذ  نوغلاب 

ّلكو اندعاقم  يف  انسلج   . رثك نيرخآو   ، تيراج يریلافو   ، نوسكاج
تناك امیف   ، بنذلاب هروعشو  هنزح  هجلاخي   ، دارفنا ىلع  ّركفي  ّانم 

. ةسینكلا ضرأ  اھعم  ّتزتھا  ّةوقب  ّمنرت  ةقوجلا 
مّدقت ةأرما  ّدرجم  نم  رثكأ  نوكأ  نأ  ّيلإ  ةبسنلاب  اًّمھم  ناك 
يتلا ةغرافلا  تاملكلا  نم  ریثكلا  يتایح  لالخ  تعمس   . ةيزعتلا
لاقت يتلا  ةیظفللا  تالماجملا  نمو   ، نیّمھم صاخشأ  نع  ردصت 
نوكأ نأ  ىلع  تمّمص   . لمع ّيأ  اھولتي  نأ  نود  نم  تامزألا  يف 
نيذلا تايونعم  نم  عفرأل  يتوص  مدختسأ  نأو   ، ةقیقحلا لوقت  ةأرما 

نیح يّننأ  تملع   . ّيلإ ةجاحب  مھ  نَم  لذخأ  ّالأو   ، مھل توص  ال 
ةفصاعك  ، ّيكیتامارد عقو  يروضحل  نوكي   ، ام ناكم  ىلإ  بھذأ 

دارفأو  ، ّيسائرلا بكوملا  اھریثأت  ةوق  نم  ديزي  ةعيرسو  ةئجافم 
ّلك طسو  يدوجوو   ، مالعإلا لئاسوو   ، نودعاسملاو  ، ةيامحلا زاھج 
عقو ّبحأ  مل  يّننكل   . هرداغن نأ  ثبلن  الو  ام  ًاناكم  دصقن  ّانك   . كلذ
ًانایحأ سانلا  لمحي  ناك  يروضحف   . رشبلا عم  يلعافت  ىلع  كلذ 
ةّدشل مھیلع  بعصيو   ، تمصلاب اوذولي  وأ  اومثعلتي  نأ  ىلع 

ىلإ ردابأ  تنك  ام  ًابلاغ  اذھل   . مھّتیجس ىلع  اونوكي  نأ  مھكابترا 
رھاظملا روشق  ليزأو   ، لاجعتسالا مدع  لواحأو   ، سانلا ةقناعم 

. مدو محل  نم  رشب  نیب  ًاّیقیقح  ءاقللا  نوكیل 
اًصوصخو  ، مھتیقتلا نيذلا  سانلا  عم  تاقالع  ينبأ  نأ  تلواح 
شیعأ ّتب  يذلا  ملاعلا  ىلإ  ةداع  لوصولا  مھنكمي  ال  نيذلا  كئلوأ 
توعدف  . يتعاطتسا ردق  ّقلأتلا  يف  نيرخآلا  كرشُأ  نأ  تدرأ   . هیف
روضحو يبناجب  سولجلل  ةزانجلا  نم  مّايأ  دعب  نوتلدنب  ايداھ  يَدلاو 
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تیبلا ىلإ  ةلئاعلا  توعد  ّمث   ، كاراب هیقلیس  يذلا  داحتالا  باطخ 
نم ارتابویلك  ْتحبصأ  . Easter Egg Roll دیلقت ةبسانمل  ضیبألا 
تیبلا ىلإ  تداعو   ، فنعلا نم  ّدحلاب  ةبلاطملا  تاوصألا  ىوقأ 

. ةلأسملا كلت  لوح  ةفلتخم  تاعامتجا  روضحل  تارم  عضب  ضیبألا 
Elizabeth Garrett ةسردم تابلاط  ىلإ  لئاسر  ةباتك  ىلع  ُتصرح 

ّنھتعّجشو  ، اًقیمع اًرثأ  ّيف  نكرت  يتاوللا   ، ندنل يف   Anderson
تازایتمالا ىلإ  ّنھراقتفا  مغرب   ، ةرباثملاو لمألاب  ّيلحتلا  ىلع 

عبس نم  ةعومجم  ُتبحطصا  ماعلا 2011،  يفو   . ةیعامتجالا
رتخأ ملو   ، دروفسكأ ةعماج  ىلإ  ةرايزب  يتقفارمل  ةاتف  نیثالثو 

ّنھوّملعم ّنظ  يتاوللا  كئلوأ  لب   ، ّةیسردملا جئاتنلا  ىلعأ  تابحاص 
ةحمل ّنھیلإ  مّدقأ  نأ  تدرأ   . ّنھتاردق يف  ام  ّلك  نقّقحي  مل  ّنّھنأ 

يف  . هیلإ لوصولا  نعطتسي  يذلا  ىدملا  ّنھيرأو   ، نكمم وھ  اّمع 
لالخ ضیبألا  تیبلا  يف  تّایسردم  تابلاط  ُتفضتسا  ماعلا 2012، 
نم ّهنأ  ترعش   . ّيناطيربلا ءارزولا  سیئر  اھب  ماق  يتلا  ةلودلا  ةرايز 
ّنأ اورعشي  يكل  ةّدع  قرطبو  اًرارم  دالوألا  ىلإ  يدي  ّدمأ  نأ  ّمھملا 

. ًاّیقیقح ناك  ثدحي  ام 
ةجیتن تءاج  ةایحلا  يف  ىلوألا  يتاحاجن  ّنأ  اًمامت  يعأ  تنك 

، يتلوفط يف  يب  تطاحأ  يتلا  ةریبكلا  تاّعقوتلاو  مئادلا  ّبحلل 
ّيساسألا عفادلا  كلذ  ّلكش   . ةسردملا يف  امك  لزنملا  يف 

، ضیبألا تیبلا  يف  هب  تعرش  يذلا  ّيساردلا  فارشإلا  جمانربل 
ّدعتسن يقيرفو  تنك  ةديدج  ّةيوبرت  ةردابم  بلص  يف  ّلحو 

تدرأ ىلعأ .) ممق  ىلإ  لوصولا  ) Reach Higher ىعدتو  ، اھقالطإل
ةعباتمو  ، تاعماجلا ىلإ  لوصولل  لاضنلا  ىلع  دالوألا  عیجشت 
ةیمھأ دادزیس  میلعتلا  اذھ  ّنأ  تملع   . ةياھنلا ّىتح  اھیف  مھمیلعت 
نيذلا تّاباشلاو  نّابشلا  ىلإ  ةبسنلاب  ةلبقملا  تاونسلا  يف 

Reach Higher جمانرب نم  تدرأ   . فئاظولل ًاّیملاع  اًقوس  نولخدیس 
معدلا نم  اًديزم  ّرفويو   ، ةلحرلا كلت  لالخ  مھدعاسي  نأ 
ةیلاملا ةدعاسملا  ىلإ  لوصولا  لّھسيو   ، سرادملا يراشتسمل 

. ةیلاردفلا
اولقن نوفرشمو   ، ةذتاسأو  ، نادلاو ّيدل  نوكي  نأب  ّظحلا  ينفلاح 
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«. ةیمھأ تاذ  تنأ  : » اھدافم ةطیسب  ةلاسر  مئاد  لكشبو  ّيلإ 
ىلإ يرودب  ةلاسرلا  كلت  لقنأ  نأ  تدرأ   ، ةغلاب ةأرما  تحبصأ  امدعبو 
نأب ّظحلا  امھفلاح  نیتللا  ّيتنبا  عم  هُتلعف  ام  وھو   . ديدج لیج 
كلت ّززعي  ام   ، ةزیمملا امھفورظ  يفو   ، امھتسردم يف  اتدجو 
ةقيرطب ةلاسرلا  كلت  ىوحف  نع  ریبعتلا  ىلع  تمّمص  امك   . ةلاسرلا

يف يتدشرم  ضیقن  نوكأ  نأ  تدرأ   . هیقتلأ ّباش  ّلكل  ىرخأب  وأ 
حلصأ يّننإ ال  ةاعارم  ّيأ  نود  نم  يل  تلاق  يتلا  ةيوناثلا  ةسردملا 

. نوتسنرب ةعماج  لوخدل 
Elizabeth ةسردم تابلاطل  تلق   ،« انھ ّنكناكم  ّنأ  دقتعن  اّنلك  »
يف لوھذلا  ضعب  ّنھیلع  ادب  دقو  نسلج  نیح   Garrett Anderson

، دروفسكأ ةعماج  يف  ةیطوقلا  ةرامعلا  تاذ  ةميدقلا  ماعطلا  ةعاق 
. كاذموي ّنھیلع  فارشإلل  اوتأ  بّالطو  نّویعماج  ةذتاسأ  ّنھب  طیحي 
، ضیبألا تیبلا  يف  دالوأ  انراز  اّملك  ةھباشم  تارابع  لوقأ  تنك 

ةصاخلا  Standing Rock ةیمحم نم  مھانوعد  نيذلا  نیقھارملاك 
يف لمعلل  اوتأ  نيذلا  ةّیلحملا  سرادملا  بّالطو   ، ویسلا ةلیبقب 
نھملا مّايأ  يف  ةكراشملل  اوتأ  نيذلا  نیيوناثلا  بّالطلاو   ، ةقيدحلا
ءايزألا میمصت  نيدایم  يف  اھانّمظن  يتلا  لمعلا  شروو 
بیحرتلل نودشتحي  نيذلا  دالوألل  ىتحو   ، رعشلاو ىقیسوملاو 

نأ ّالإ  يل  ّىنستي  نيذلاو ال  ةفلتخملا  ةیكریمألا  قطانملا  يف  يب 
اھسفن يھ  ةلاسرلا  تناك   . اًقداص نكلو  اًعيرس  اًقانع  مھقناعأ 

. اًریثك مكرّدقأ   . نوّمھم متنأ   . انھ مكناكم  اًمئاد :
جئاتن لوح  ةسارد  ةیناطيرب  ةعماج  يف  داصتقا  ملاع  رشن  اًقحال 

Elizabeth Garrett ةسردم تابلاط  اھتمّدق  يتلا  تاناحتمالا 
ریبك لكشب  تنّسحت  ّنھجئاتن  ّنأ  ةساردلا  كلت  تّدكأو   ،Anderson
ىلإ لوبقم »  » ةجرد نم  تعفتراف   ، ّنھعم لصاوتلا  ُتأدب  امدعب 
ىلإ ّهلك  دوعي  نّسحتلا  اذھ  يف  لضفلا  ّنكل  اًّدج .» ّدیج   » ةجرد
ّدكأ امك   . اًعم هب  نمق  يذلا  ّيمویلا  لمعلاو   ، ّنھیّملعمو تایتفلا 
يف ّنأ  نورعشي  نیح  ربكأ  اًدھج  نولذبي  دالوألا  ّنأ  ىلع  حاجنلا  اذھ 
نأ يف  ّةوق  ةّمث  ّنأ  تكردأو   . مھلجأل اًدھج  نولذبي  اًصاخشأ  لباقملا 

. يريدقت دالوألل  رھظُأ 
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. وغاكیش ىلإ  تدع   ، نوتلدنب ايداھ  ةزانج  ىلع  نيرھش  رورم  دعب 
، يلمع قيرف  ةسیئر   ، انیت ىلإ  يتامیلعت  تیطعأ  دق  تنك 
، ةنيدملا يف  اھتایح  نم  ةّدع  تاونس  تضمأ  يتلا  ةیماحملاو 
. اھیف فنعلا  نم  ّدحلا  فدھب  معدلا  دشحل  اھدوھج  ىراصق  لذبتل 

ةبحاصو  ، بلقلا ةقیقرو  ةعراب  ةیجیتارتسا  ةططخم  انیت  تناك 
دحأ هیف  اھیھاضي  طاشنو ال   ، اھلوح نَم  ىلإ  ةلوھسب  لقتنت  ةكحض 

ةموكحلا لخادب  هب  لاّصتالا  بجي  نَم  كردت  تناكو   . مھفرعأ نّمم 
اھتعیبط ّنأ  امك   . هديرأ يذلا  ىوتسملا  ىلع  ریثأت  ثادحإل  اھجراخو 
اًصوصخ  ، عومسم ریغ  اھتوص  ىقبي  نأب  احمستل  اتناك  ام  اھتربخو 
يتلاو  ، اھیف ةكراشم  اھسفن  تدجو  ام  ًابلاغ  يتلا  تاعامتجالا  يف 

، ةیناثلا ةیسائرلا  كاراب  ةيالو  لالخ  يفو   . لاجرلا اھیلع  رطیسي 
نیتورلا نم  ّصلختلل  تايالولا  مّاكح  نم  اًددعو  نوغاتنبلا  تبراح 

نأ دونجلا  تاجوزلو  ىمادقلا  نیبراحملل  حمسي  امب  دّقعملا  يرادإلا 
میمصت يف  تدعاس  امك   ، ربكأ ةیلاعفب  مھل  ًاّینھم  ًالبقتسم  اونبي 

ىلإ فدھي   ، ّلكك ةرادإلا  ىوتسم  ىلع  لِذُب  مخض  ديدج  دوھجم 
. ّهلك ملاعلا  يف  تایتفلا  میلعت  نیسحت 

، ةیلحملا اھتالاصتا  ىوتسم  انیت  تعفر   ، ايداھ توم  رثأ  ىلع 
لمعلا ىلع  وغاكیش  يف  فنعلا  يضھانمو  لامعألا  ةداق  تعّجشو 
جماربلا قاطن  عیسوتل   ، ليوناميإ مھار   ، ةنيدملا ةدمع  عم 

ءاحنأ ّلك  يف  رطخلل  نیّضرعملا  ثادحألا  لمشتل  ّةیعامتجالا 
تغلب تادّھعت  ىلع  لوصحلا  يف  اھدوھج  تمھاس   . وغاكیش

نم دراب  موي  يفو   . ةلیلق عیباسأ  يف  رالود  نویلم  اھتمیق 33 
يف عمتجملا  ةداقل  عامتجا  روضحل  انیتو  ُترفاس   ، ليربأ / ناسین

ةعومجم ءاقلل  اًضيأو   ، ثادحألا نیكمت  عوضوم  ةشقانمل  وغاكیش 
. نیقھارملا نم  ةديدج 

ةعاذإلا جمانرب  ّسرك   ، ماعلا كلذ  ءاتش  نم  قباس  تقو  يف 
بّالط صصق  ةياورل  نیتعاس   This American Life ةیمسرلا
وھو  ، دوولجنإ يف   William R. Harper Senior ةيوناث يف  نیّفظومو 
ّضرعت  ، قباسلا ماعلا  يفف   . وغاكیشل يبونجلا  بناجلا  ءایحأ  نم 

ىلإ نیقباسلاو  نییلاحلا  ةسردملا  بّالط  نم  نورشعو  ةعست 
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ماقرألا كلت  تراثأ   . مھنم ةینامث  لتقمب  ّببست  ام   ، رانلا قالطإ 
سرادم ّنأ  وھ  نزحملا  عقاولا  ّنكل   ، ّيدعاسم لوھذو  يلوھذ 

نم اًّدج  ةعفترم  تايوتسم  يناعت  تناك  اّھلك  ةیكریمألا  ندملا 
ادب  ، ثادحألا نیكمت  لوح  رئادلا  ثيدحلا  طسوو   . ّحلسملا فنعلا 

. مھئارآو ثادحألا  ءالؤھ  صصق  عامسل  سولجلا  ّمھملا  نم 
مل اّھنكلو   ، ةنوشخلاب ّزیمتت  دوولجنإ  ةقطنم  تناك   ، يتثادح يف 

ةيوناثلا يتنس  يف   . لتقلا ثداوح  نم  ددعلا  اذھ  لثم  دھشت 
كانھ ةیمسرلا  سرادملا  ىدحإ  ًاّیعوبسأ  دصقأ  تنك  ىلوألا 
يبكوم رورم  ىدلو   ، تاونس دعبو   . ءایحألا مولع  يف  ّةصح  ةعباتمل 
يضارألا عطقو  ةّمطحملا  رجاتملا  تاھجاوو  ةلمھملا  خاوكألا  مامأ 
ةدیحولا ةرھدزملا  ةراجتلا  ّنأ  يل  ادب   ، ةقورحملا ينابملاو  ةغرافلا 

. ّةیحورلا تابورشملا  ةراجت  يھ  ناكملا  كلذ  يف 
ةملك تناك  فیك  تّركذتو   ، ّيیحو يتلوفط  ىلإ  ةركاذلا  يب  تداع 
رُسألاب عفدي  ناك  اھركذ  ّدرجم  ّنأ  نآلا  تكردأ   . ديدھت ةباثمب  وتیغ » »

، ىطسولا ةقبطلا  ىلإ  يمتنت  يتلاو   ، ًاّیلئاعو ًاّيدام  ّةرقتسملا 
ضفخنت نأ  لامتحال  ًابّسحت   ، يحاوضلا وحن  اھتماقإ  ناكم  ةرداغمل 
سوئیمو دوسأ  ّيحلا  ّنأ  ينعت  تناك  وتیغ »  » ةملكف  . اھلزانم ةمیق 
ةملكلا كلت   . هثودح يف  لّجعُت  ّمث  لشفلاب  رذنت  راع  ةمصو  لب   ، هنم

دوھج فسنتو   ، دوقولا تّاطحمو  ةلاقبلا  رجاتم  لافقإل  يفكت  تناك 
لافطأ سوفن  يف  اوعرزي  نأ  نولواحي  نيذلا  نیّملعملاو  سرادملا 

، اھنم بورھلا  عیمجلا  لواح  ًةملك  تناك   . مھتاوذل اًريدقت  ّيحلا 
. ةعرسب ام  عمتجم  ىلع  يضقت  دق  اّھنكل 

بناجلا طسو  يف  عقت   Harper High School ةسردم تناك 
هل ّيلمرلا  رجحلا  نم  ریبك  ىنبم  نع  ةيانك  يھو   ، دوولجنإل يبرغلا 
ةأرما يھو   ، زردناس اتینویل   ، ةسردملا ةريدم  تیقتلا   . ةّدع ةحنجأ 
يف اھدوجو  ىلع  تضم   ، ةكرحلا ةعرسب  زیمتت  ةیكریمأ  ةیقيرفأ 
ةایح يف  اتسمغنا  نیتیعامتجا  نیتلماعو   ، تاونس ّتس  ةسردملا 
تالئاع نم  يتأي  مھمظعمو  مھددع 510  غلابلا  ةسردملا  بّالط 
لاتسيرك ىعدتو   ، نیتلماعلا ىدحإ  تبأد   . ّندتم لخد  تاذ 

زیفحتو  ، صصحلا نیب  ةسردملا  ةقورأ  يف  ریسلا  ىلع   ، ثیمس
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انأ : » لوقلاب مھل  اھريدقت  نع  ریبعتلاو   ، ةیعیجشت تارابعب  بّالطلا 
نم تّعقوت  اّملكو  اًریبك »! اًدھج  لذبت  ّكنأ  ىرأ  و« كب »! اًّدج  ةروخف 
انأ : » هب فتھت  تناك   ، ام رمأ  يف  رایتخالا  نسحي  نأ  بّالطلا  دحأ 

!«. اًقبسم كرّدقأ 
نینثا نم  ةقلح  ىلإ  تممضنا   ، مویلا كلذ  ةسردملا  ةبتكم  يف 

يف مھمظعم   ، نّویكریمأ ةقرافأ  مّھلكو   Harper نم ًابلاط  نيرشعو 
نودتري  ، كئارألا ىلعو  يساركلا  يف  اوسلج   ، ّةيوناثلا تاونسلا 

ديدش مھمظعم  ناك   . ةیمسر ًاناصمقو  نوللا  ةیكاك  ليوارس 
تاباصعلا نم  فوخلاب  مھروعش  اوفصو  دقو   ، ّملكتیل ةسامحلا 

حرش  . ةعاسلا رادم  ىلع  لب  ًاّیموي  مھمزالي  يذلا  فوخلا   ، فنعلاو
مھنم نینثا  ّنأ  امك   ، تارّدخم انمدم  وأ  نابئاغ  هيدلاو  ّنأ  مھضعب  يل 
ةنسلا يف  بّالطلا  دحأ   . ثادحألل تّایحالصإ  يف  ةبوقع  ایضمأ 

، هتقيدص دھاش  ّهنإ  يل  لاق   ، ساموط ىعديو   ، ىلوألا ةيوناثلا 
يف صاصرلاب  لتقُت   ، اھرمع نم  ةرشع  ةسداسلا  يف  تناكو 
ناكو  ، رخآ ثداح  يف  باصي  هقیقش  ىأر  كلذك   . قبسألا فیصلا 
تببست امدعب   ، لاّقنلا ّهیسرك  يف  لزنملا  جراخ  سلجي  ریخألا  اذھ 

ّلك ناك  كاذموي   . لبق نم  ّيئزج  للشب  هتباصإ  يف  ةصاصر 
، اًراج وأ   ، ًابیسن وأ   ، اًقيدص ام : اًصخش  اورسخ  دق  ًابيرقت  نيدوجوملا 

اوروزي نأ  مھل  ّىنست  طقف  مھنم  نیلیلق  ّنأ  نیح  يف   ، صاصرلاب
.Navy Pier فیصر اودھاشي  وأ  ةریحبلاب  اوّعتمتیل  ةنيدملا  طسو 
تلاقو نیّتیعامتجالا  نیتلماعلا  ىدحإ  تلّخدت   ، ءاقللا لالخ 
عیمج أدب  سمشم »! سقطلاو  ةرارحلا 18  ةجرد  : » ةعومجملل
تلاقو  . ببسلا فرعأ  نكأ  ملو   ، نزحب مھسوؤر  نّوزھي  نيرضاحلا 

نوظقیتست نیح  مكنھذب  رودي  اّمع  امابوأ  ةّدیسلا  اوربخأ  : » مھل
ةرارحلا 18 ةجرد  لوقي : سقطلا  رابخأ  عيذم  نوعمستو  حابصلا  يف 

«. سمشم سقطلاو 
. اھعمسأ نأ  ينتدارأ  اّھنكل  ةباجإلا  فرعت  تناك  اّھنأب  ّكش  ال 

سیل ةلوبقم  هترارحو  اًسمشم  اًموي  ّنأ  ىلع  بالطلا  ّلك  قفتا 
ثداوح دادزتو  تاباصعلا  طشنت  مّايألا  كلت  لثم  يفف   ، ّدیجلا مویلاب 

. رانلا قالطإ 
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مھیلع هتلمأ  يذلا  قطنماللا  عم  نّابشلا  كئلوأ  ّفیكت  دقل 
نوّریغيو  ، ًایفاص سقطلا  نوكي  نیح  لزنملا  نومزالي  اوناكف   ، مھتئیب

ّریغت بسحب  موي  ّلك  اھیلإو  ةسردملا  نم  اھنوكلسي  يتلا  قرطلا 
رثكأ ّنإ  يل  اولاق   . تاءالولا لّدبتو  تاباصعلا  ذوفن  ةرطیس  قطانم 
ّرمت تارّایسلا  امیف  قيرطلا  طسو  ریسلاب  ًانایحأ  وھ  ًانامأ  لبسلا 
لضفأ وحن  ىلع  اوري  نأ  نوعیطتسي  كلذبف   . مھیبناج نع  ةعرسم 

. نیلمتحم ران  يقلطم  دوجو  اوظحالي  وأ  كراعملا  يف  دیعصت  ّيأ 
. بورھلل تقولا  مھحنمي  ام  اذھو 

. راودلا يل  ّببست  اھتاضقانت  تناك   . ًاطیسب ًاناكم  تسیل  اكریمأ 
ةمخفلا لزانملا  يف  ماقت  يتلا  تاّعربتلا  عمج  تالفح  دصقأ  تنك 
نمعزي يتاوللا  تّايرثلا  ءاسنلا  عم  رمخلا  برشأو   ، نتاھنام يف 

ّيلإ نلمي  ّمث   ، لافطألا لكاشمو  میلعتلاب  مامتھالا  تاديدش  ّنّھنأ 
نل تيرتس  لاو  يف  نیبراضملا  ّنھجاوزأ  ّنأ  ينذأ  يف  نسمھیل 

. مھیلع بئارضلا  ةدايز  يف  ّىتح  ّركفي  نَمل  اًدبأ  اوّتوصي 
نوّملكتي ثادحألا  ىلإ  يغصأ   ،Harper يف كاذنیح  تنك  يّننكل 

ىلع مھتردقب  ةبجعم  تنك   . ةایحلا دیق  ىلع  ءاقبلا  ةیفیك  لوح 
ىلإ ةّسام  ةجاحب  اونوكي  مل  ول  يبلق  ّلك  نم  تّینمتو   ، ةمواقملا

. ةردقلا كلت 
لیمج : » هیفتكب ّزھي  وھو  يل  لاقو  ةقداص  ةرظن  مھدحأ  ّيلإ  رظن 

«. ؟ هّايإ كانربخأ  ام  نأشب  نیلعفتس  اذام  نكلو   ، انھ ينوكت  نأ 
ّلثمأ تنك  ام  ردقب  نطنشاو  ةمصاعلا  مھیلإ  ةبسنلاب  ّلثمأ  تنك 
بیجأ نأ  ّيلع  تاب  نیحو   ، كلذل  . وغاكیشل يبونجلا  بناجلا 

. ةقیقحلاب مھل  نيدأ  يّننأب  ترعش   ، نطنشاو نع  ةباینلاب 
نل اًدحأ  ّنكل   ، انھ ریثكلا  نوناعت  مّكنأ  فرعأ   » ، تلق  ،« ةحارصب »
يف نيدوجوملا  مظعم   . بيرقلا لبقتسملا  يف  مكذاقنإ  عیطتسي 
ّىتح نوفرعي  ال  مھنم  نوریثكو   . ّىتح كلذ  نولواحي  ال  نطنشاو 

«. نودوجوم مّكنأ 
ال مّھنأو   ، ءطبب ریسي  مّدقتلا  نأ  بّالطلا  كئلوأل  تحرش 
ریثك ناك   . رییغتلا ثودح  راظتناب  يديألا  يفوتكم  ءاقبلا  نوعیطتسي 
اًزجاع سرغنوكلا  ناكو   ، مھبئارض ةدايز  نوضفري  نییكریمألا  نم 
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ةھفاتلا تافكانملا  نم  ّصلختلا  نع  كیھان   ، نوناق رارقإ  نع  ّىتح 
يوبرتلا عاطقلا  يف  تارامثتسا  كانھ  نوكت  نل  كلذل   ، نیبزحلا نیب 

. مھتاعمتجم يف  ّةيرحس  تارییغت  الو   ، تارالودلا تارایلم  ةمیقب 
اًمّمصم سرغنوكلا  ادب   ، نواتوین يف  ةعشبلا  ةرزجملا  دعب  ّىتح 
ةحلسألا داعبإ  ىلع  دعاسي  دق  ریبدت  ّيأ  هجو  يف  فوقولا  ىلع 

عمجب اًمامتھا  رثكأ  اوناك  نوعرتشملاف   ، تاباصعلا دارفأ  يديأ  نع 
National Rifle Association نم ّةیباختنالا  ةلمحلل  تاّعربت 
ّنإ مھل  تلق   . لافطألا ةيامحب  ال   ،( قدانبلل ةینطولا  ةیعمجلا  )
ّيأ ّيدل  نكي  مل   ، دیعصلا اذھ  ىلع   . ةسایسلا ّمعت  ىضوفلا 

. تّايونعملا عفر  يف  مھاست  وأ  ةعّجشم  تاملك 
ّيئامتنا نم  ةرشابم  عبنت   ، ىرخأ ةقيرط  ىلإ  تأجل  دقف  كلذ  عمو 
اومدختسا : » مھل تلقف   ، وغاكیشل ّيبونجلا  بناجلا  ىلإ 

«. ةسردملا
تاياور اھیف  ّيلع  نّوصقي  ةعاس  اوضمأ  دق  لافطألا  كئلوأ  ناك 

دق اھنیع  تاياورلا  كلت  ّنأب  مھتّركذ  يّننكل   ، ةقلقمو ةيواسأم 
ىلع مھتردقو   ، مھسفنأ ىلع  مھدامتعاو   ، مھترباثم ترھظأ 

ةبولطملا تافصلا  نوكلمي  مّھنأ  مھل  تّدكأ   . بعاصملا ّيطخت 
اھیفو  ، ًاّیناجم اًمیلعت  مھل  مّدقت  ةسردم  يف  نوسلجي  مھف   . حاجنلل
نوريو  ، ةياعرلاب مھنوطیحي  نيذلاو  نیمزتلملا  نیغلابلا  نم  ریثكلا 
لضفبو  ، عیباسأ ّةتس  وحن  دعبو   . ةیمھأ يوذ  اًصاخشأ  مھیف 

نم ةعومجم  تتأ   ، نیّیلحم لامعأ  تاّدیسو )  ) لاجر نم  تاّعربت 
اًضيأو  ، ًاّیصخش كارابو  يترايزل  ضیبألا  تیبلا  ىلإ   Harper ةسردم
ةئیبلا ىلإ  اوّفرعتیل   ، درواھ ةعماج  يف  تقولا  ضعب  ءاضقل 

. اھیلإ لوصولا  ىلع  نيرداق  مھسفنأ  اوري  نأ  تلمأو   . ّةیعماجلا
اھدحو يفكت  اھتاقناعم  وأ  ىلوأ  ةّدیس  تاملك  ّنأ  اًدبأ  معزأ  نل 
ةلھس ًابرد  ةّمث  ّنأ  وأ   ، بقع ىلع  اًسأر  ناسنإ  ةایح  بلقت  يكل 
يف مھؤالمز  هیناعي  ام  طسو  ریسلا  نولواحي  نيذلا  بّالطلل 
نحن اّنلك  ّانك   ، اًعبط  . ةطاسبلا هذھب  ةصق  ّةيأ  دجوت  ال  . Harper
كانھ تنك  يّننكل   . كلذ كردن  كاذموي  ةبتكملا  يف  نیسلاجلا 
دوسأ لفط  ّلك  عبطت  تناك  يتلا  ةميدقلا  راعلا  ةمصو  ةبراحمل 
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لشفلاب رذنت  تناك  يتلا  ةمصولا   ، ةیكریمألا ندملا  يف  نكسي 
يتلا ةوقلا  طاقن  ىلإ  ةراشإلا  تعطتسا  اذإف   . هثودح يف  لّجعتو 
ریسلا مھعسو  يف  ّنأ  نوري  مھتلعجو   ، بّالطلا كئلوأ  اھب  عتمتي 

نأ يناكمإب  ًاطیسب  اًقراف  كلذ  ناك   . اًمئاد كلذ  لعفأسف   ، مامألا ىلإ 
. هعنصأ
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اھاعد اھباجعإ  ریثي  ىتف  ّنأ  ایلام  انتربخأ  ماعلا 2015  عیبر  يف 
اھرمع نم  ةرشع  ةسداسلا  يف  تناك   . هّجرخت ةلفح  ىلإ 

،Sidwell يف ةیناثلا  ةيوناثلا  اھتنس  ءاھنإ  كشو  ىلعو   ، كاذنیح
ةديدشلاو  ، نیقاسلا ةليوطلا  انتنبا  انیلإ  ةبسنلاب  ّتلظ  اّھنكل 

تداك  . موي دعب  اًموي  اًغولب  رثكأ  ودبت  اّھنأ  مغرب   ، اھتداعك ةسامحلا 
باستنا بلط  ميدقت  يف  ّركفت  تأدب  امك   ، ًالوط ينیھاضت  كاذنآ 

، اھسفن يف  ةقثاوو   ، ةیلوضفو  ، ةحجان ةبلاط  تناك   . ةعماجلا ىلإ 
مالفألا ملاع  اھبذج  دقو   . اھیبأك اًمامت  لیصافتلا  عمج  ىوھتو 

يف ءاشع  ةلفح  ىلإ  غربلیبس  نفیتس  انوعد  نیح   . اھتعانصو
ضرع ّىتح   ، ةلئسألاب ایلام  هترطمأ   ، تئافلا ماعلا   ، ضیبألا تیبلا 
ةلسلس يف  ةّبردتمك  لمعت  نأ  ةياھنلا  يف  جرخملا  اھیلع 

. ّصاخلا اھقيرط  ّقشت  انتنبا  تناك   . اھجتني ّةینويزفلت 
رخآ صخش  ةرایس  بوكرب  اشاسو  ایلامل  حَمسُي  مل  ةداعلا  يف 
ةدایق ةصخر  تلان  دق  ایلام  تناك   . ةفورعملا ةینمألا  يعاودلل  كلذو 
دارفأ ّنأ  عم   ، ةنيدملا يف  اھدرفمب  ةدایقلا  اھعسوب  تابو  ةتقؤم 
ذنمف  ، كلذ عمو   . ةصاخلا مھتبرعب  اًمئاد  اھنوعبتي  اوناك  ةيامحلا  زاھج 
بكرت مل   ، اھرمع نم  ةرشاعلا  يف  يھو  نطنشاو  ىلإ  اھلاقتنا 

. ةيامحلا زاھج  جراخ  صخش  ّيأ  اّھلقي  مل  امك   ، ّطق اًراطق  وأ  ةلفاح 
. ءانثتساب اھل  انحمس   ، هذھ ّجرختلا  ةلیل  يف  نكل 

ربع رورملاب  هل  حمُسف   ، هترّایسب اھقيدص  لصو  ةلفحلا  موي  ءاسم 
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قيرطلا ربع  مّدقتو   ، ضیبألا تیبلل  ّةیقرشلا  ّةیبونجلا  ةبّاوبلا 
لودلا ءاسؤر  ةداع  هكلسي  يذلاو  ّةیبونجلا  ةقيدحلل  يذاحملا 

راس كلذ  دعبو   ، ضیبألا تیبلا  نوروزي  نیح  ىرخألا  تّایصخشلاو 
. ءادوس ّةزب  ًايدترم  ةیسامولبدلا  ةعاقلا  ىلإ  ةعاجشب 

دقو  ، كارابلو يل  ایلام  تلاق  ؟»،  انقّفتا  . اًفطل  ، نیئداھ انوك  طقف  »
ىلإ دعصملاب  انلوزن  لالخ  ًاّیجيردت  عجارتي  جارحإلاب  اھروعش  أدب 
اّمأ  . هتياّشم لعتني  كارابو   ، نیمدقلا ةیفاح  تنك   . ّيلفسلا قباطلا 

. نیفتكلا فوشكم  اًقینأ  اًسابلو  ةليوط  ءادوس  ةرونت  تدتراف  ایلام 
. رمعلا نم  نيرشعلاو  ةثلاثلا  يف  اّھنأكو  تدبو  ةلیمج  تناك 

لازت ال  ایلام  ّنأ  مغرب   ، نائداھ اّننأب  رھاظتلا  يف  انحجن  اّننظأ 
. ًالیلق ةملؤم  ىركذك  رمألا  نع  ثّدحتتو   ، مویلا ىتح  كحضت 

انتنبا انقناعو   ، روصلا ضعب  انل  تطقُتلاو   ، ّباشلا دي  كارابو  ُتحفاص 
انتفرعمل فصنم –  ریغ  ناك  اّمبر  حایتراب –  انرعش   . امھّعدون نأ  لبق 

ةرایس نوعبتیس  ایلام  نع  نیلوؤسملا  ةيامحلا  زاھج  دارفأ  ّنأب 
ةلفحلا لبق  ءاشعلا  نالوانتیس  ثیح   ، معطملا ّىتح  ىتفلا 

. لیللا لاوط  تمصب  امھنومزاليو   ، ةصقارلا
ةئیسلا ةقيرطلاب  تسیل  كلت  ّنأ  نوربتعي  تاھّمألاو  ءابآلا  لعل 
نیغلابلا نم  اًددع  ّنأ  نوملعي  نیح  اًصوصخ   ، نیقھارملا ةیبرتل 

لاح يف  مھذاقنإ  مھتّمھمو   ، تقولا لاوط  مھنوبكاویس  نیصيرحلا 
نيذلا  ، نیقھارملا رظن  ةھجو  اًضيأ  مّھفتأ  يّننكلو   . ئراط يأ  ثودح 
ةایحلا يحاون  نم  ریثك  يف  امك   . اًمامت اًجعزم  اًرمأ  كلذ  يف  نوري 

كلذ هینعي  دق  ام  انسفنأب  فشتكن  نأ  انیلع  ناك   ، ضیبألا تیبلا  يف 
نیب نزاوتلا  میقن  فیكو   ، دودحلا مسرن  فیكو  نيأو   ، انتلئاعل

نیتجضان احبصت  نأ  ناّملعتت  نیتاتف  تاجاحو  ةسائرلا  تاّبلطتم 
. امھدرفمب

ىلإ ةدوعلا  تقو  امھل  اندّدح   ، ةيوناثلا ةلحرملا  اناتنبا  تغلب  نیح 
لیللا فصتنم  دنع  ّمث   ، ًةيادب ةرشع  ةيداحلا  دنع  كلذو   ، لزنملا
ةدعاقلا كلت  قیبطت  يف  اندّدشت  اّننإ  اشاسو  ایلام  لوقتو   . اًقحال

لّصتأ نأ  يعسوب  ناك   . امھئاقدصأ يلاھأ  نم  ریثكلا  لعف  اّمم  رثكأ 
وأ امھتمالس  ىلع  تقلق  لاحب  ةظحل  ّةيأ  يف  ةيامحلا  زاھج  دارفأب 
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اًّمھم ناك  دقف   . كلذ لعفأ  ّالأ  تلواح  يّننكل   ، امھدوجو ناكم 
ام تلعف  كلذ  عم   . نیینمألا امھیقيرفب  ناتاتفلا  قثت  نأ  ّيلإ  ةبسنلاب 
ةكبش ىلع  دامتعالا  ينعأو   ، ّنظأ امك  يلاھألا  نم  ریثكلا  هلعفي 
يذلا ناكملا  لوح  تامولعم  نم  هكلمن  ام  لدابتل   ، بّالطلا يوذ  نم 

ال  . مھنع ًالوؤسم  نوكي  غلاب  صخش  دوجو  لامتحاو  اندالوأ  هدصقي 
، امھدلاو ةيوھ  ببسب  ًاّیفاضإ  اًئبع  نالمحت  اتناك  انیتنبا  ّنأب  ّكش 
، انأو كاراب   ، ّانك  . رابخألا نيوانع  رّدصتت  دق  اھنابكترت  ةوفھ  ّيأ  ّنأل 

انّیطخت انالكف   . نیتاتفلا ّقحب  فصنم  ریغ  كلذ  ّنأ  مك  اًمامت  يعن 
انفلاح دقو   ، انتقھارم يف  تاقامحلا  ضعب  انبكتراو  ًالیلق  دودحلا 
ةصخاش اھلماكب  ةّمألا  نویع  نوكت  نأ  نود  نم  كلذ  انلعف  اّننأب  ّظحلا 

. انوحن
ّةفاح ىلع  كاراب  سلج  نیح  نماثلا  اھماع  يف  ایلام  تناك 

. ةسائرلل حّشرتي  نأ  يف  اھيأر  ام  اھلأسو  وغاكیش  يف  اھريرس 
نع هفرعي –  ّانم  ّيأ  ناك  ام  وأ  كاذنآ –  هفرعت  تناك  ام  ّنأ  كردأ  نآلا 
تیبلا يف  لفط  شیعي  نأف   . اًّدج لیلق  هتلئاعو  سیئرلا  ةایح 

ناك فیك   . اًغلاب اًصخش  هرداغي  نأ  نع  اًریثك  فلتخي  رمأ  ضیبألا 
ّجرختلا ةلفح  ىلإ  اھنوعبتیس  نیّحلسم  ًالاجر  ّنأ  فرعت  نأ  ایلامل 

اًّرس نّخدت  يھو  اًروص  اھل  نوطقتلیس  اًصاخشأ  ّنأ  وأ  ؟  ام اًموي 
؟ ةرثرثلاب ةصصختملا  ةینورتكلإلا  عقاوملا  ىلإ  روصلا  نوعیبيو 

. هعون نم  اًديرف  ادب  نمز  يف  غولبلا  ّنس  نم  نابرتقت  اناتنبا  تناك 
ةنس وینوي  / ناريزح يف   iPhone فتاوھ عیبب   Apple ةكرش تأدب 
عیب  . ةسائرلل هحّشرت  كاراب  نالعإ  نم  رھشأ  ةعبرأ  وحن  دعب  يأ   ،2007
هتيالو يھتنت  نأ  لبقو   . رھشأ ةثالث  نم  ّلقأ  يف  اھنم  فتاھ  نویلم 
تناك كاراب  ةسائر   . اًرایلم تعیب  يتلا  فتاوھلا  ددع  غلب   ، ةیناثلا
ریياعملا ّلكل  ّماتلا  رایھنالا  تدھش  ةديدج  ةبقح  يف  ىلوألا 
ةنصرقو يفلیسلا  روص  راشتنا  تدھش  امك   ، ّةیصوصخلاب ةّقلعتملا 
اناتنبا تسمغنا  دقو   . نایشادراك ةلئاعو  تاشبانسلاو  تامولعملا 

ّنأل ةھج  نم   ، ریثكب نحن  انلعف  اّمم  رثكأ  ةلحرملا  كلت  لیصافت  يف 
ةھج نمو   ، نیقھارملا ةایحب  تّمكحت  ّيعامتجالا  لصاوتلا  لئاسو 
اّمم رثكأ  روھمجلاب  لاّصتا  ىلع  امھتلعج  امھتایح  ةعیبط  ّنأل  ىرخأ 
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دعب نطنشاو  يف  نالّقنتت  ایلامو  اشاس  تناك  نیح   . انل اًحاتم  ناك 
نوھّجوي ءابرغلا  نايرت  اتناك   ، عوبسألا تازاجإ  يف  وأ  ةسردملا 
امھنولأسي نیغلابلا  نم  ًءاسنو  ًالاجر  نالباقت  وأ   ، امھوحن مھفتاوھ 

تناك ًانایحأو   . امھعم يفلیس  ةروص  طاقتلال  امھیلع –  نوّحلي  لب  – 
لازأ يّننأ ال  فرعت  تنأ  : » اھعم ةروص  طاقتلا  اھضفر  ّرربتل  لوقت  ایلام 

«. ؟ كلذك سیلأ   ، ةلفط
يف ةغلابملا  نم  انیتنبا  ةيامحل  انعسوب  ام  ّلك   ، انأو كاراب   ، انلذب
ىلع انصرحو   ، امھئاقلل مالعإلا  لئاسو  تابلط  ّلك  انضفرف   ، روھظلا
زاھج دارفأ  انَدعاس  دقو   . راظنألا نع  ةدیعب  ّةیمویلا  امھتایح  ءاقبإ 
انیتنبا نوعبتي  مھو  مھیلإ  هابتنالا  تفل  مدع  ىلع  مھصرحب  ةيامحلا 

يت ناصمقو  ةریصقلا  ليوارسلا  نودتري  اوناكف   ، ةّماعلا نكامألا  يف 
نینذألا يف  ّةیفخلا  تاعاّمسلا  اودمتعاو   ، تّازبلا نم  ًالدب  تریش 

كلذو  ، مصعملا تانوفوركیمو  كالسألا  تاذ  تاعاّمسلا  نم  ًالدب 
يتلاو  ، نیقھارملاب ةصاخلا  وھللا  نكامأ  يف  رثكأ  اوجمدني  يكل 
ةّدشب ضراعن  ّانك   . اھیلإ نوّددرتي  ةيامحلا –  دارفأ  ينعأو  اوتاب – 
حضوأ دقو   ، ةیمسرلا تابسانملا  راطإ  جراخ  انیتنبال  روص  ّيأ  رشن 
مالعإلا لئاسول  كلذ  ضیبألا  تیبلا  يف  يمالعإلا  بتكملا 
عقاوملا ىلع  نیتاتفلا  ىدحإل  ةروص  ترھظ  اّملكو   . ةفلتخملا
يقيرف دارفأو  اسیلیم  تناك   ، تارثرثلاب ةصصختملا  ةینورتكلإلا 

. اھتلازإ فدھب  نوطغضيو  ةّحلم  تالاصتا  نورجي  نورخآلا 
ىرخأ لئاسو  ىلع  روثعلا  ينعت  انیتنبا  ةیصوصخ  ةيامح  تناك 
كاراب ةيالو  ةيادب  يف   . انتلئاع نأشب  روھمجلا  لوضف  عابشإل 
ةبلك يھو   ، يناس اھمسا   ، ةديدج ةورج  انتلئاع  ىلإ  انفضأ   ، ةیناثلا
نوكت نأ  ىلع  اھبيردت  نم  ةدئاف  ّهنأ ال  ادب   ، اھعبطب ّةلقتسم  رلبمار 
اًروعش نابلكلا  فاضأ   . اًّدج ریبك  ديدجلا  اھلزنم  ّنأل   ، ةیلزنم ةبلك 
تیبلا ّنأ  ىلع  لیلد  ریخ  اناك  دقف   ، ءيش ّلك  ىلع  حرملاو  ةّفخلاب 
رابخأ ةیطغت  حومسملا  ریغ  نم  ناك  ّهنأ  امبو   . ّيلئاع لزنم  ضیبألا 
تیبلا يف  ةلماعلا  مالعإلا  لئاسو  قرف  تأدب  دقف   ، ایلامو اشاس 
يريراقت تتاب   . ةیمسرلا روصلا  يف  نیبلكلا  روھظب  بلاطت  ضیبألا 
يناسو وب  راضحإب  حامسلا  ىلع  ةقفاوم  تابلط  نّمضتت  ةیئاسملا 
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. ضیبألا تیبلا  ةرايزل  نوتأي  نيذلا  دالوألاب  وأ  نییمالعإلاب  طالتخالل 
رابخأ ةیطغتل  نولسارملا  يتأي  نیح  نیبلكلا  روھظب  حمسن  ّانك 
دیشي كاراب  عامسل  اًقحال  وأ   ، ةیكریمألا تارداصلاو  ةراجتلا 
ةمكحملا يف  اًوضع  نوكیل  هراتخا  يذلا   ، دنالراغ كيریم  يضاقلاب 

امك  ،Easter Egg Roll ةبسانمل ّيجيورت  ويدیف  يف  وب  رھظو   . ایلعلا
تنرتنإلا ربع  تقلطُأ  ةلمحل  تطقتلا  روص  يف  يعم  يناسو  رھظ 

اناك  . ةیحصلا ةياعرلا  ةردابم  يف  كارتشالا  ىلع  سانلا  عیجشتل 
ةرھشلا نالھجيو   ، دقنلا هجو  يف  نیّنصحمو   ، نيزاتمم نيریفس 

. امھب ةطیحملا 
عم ّریغتت  امھتامامتھاو  ایلامو  اشاس  ءاوھأ  تناك   ، دالوألا ّلكك 
مامأ هعم  فوقولا  ىلع  اتبأد   ، كاراب ةسائرل  لوألا  ماعلا  ذنمف   . تقولا
دیلقت فخسأب  همایق  ءانثأ  ماع  لك  فيرخ  يف  نییفاحصلا  تاسدع 
لیبق ّيمور  كيد  نع  وفعلا  وھو   ، ةدحتملا تايالولا  سیئر  هسرامي 

نامستبت اتناك   ، ىلوألا ةسمخلا  ماوعألا  يف   . ركشلا دیع  ةلطع 
ماعلا يف  نكلو   ، امھدلاو اھقلطي  يتلا  ةھفاتلا  تاكنلل  ناكحضتو 
يف ایلامو  رشع  ثلاثلا  اھماع  يف  اشاس  تتاب  نیح  يأ   ، سداسلا
رمألا ّنأب  ارھاظتت  نأ  ىتح  امھعسوب  دعي  مل   ، رشع سداسلا 
ىلع ترشتنا   ، ماعلا كلذ  لافتحا  نم  تاعاس  دعبف   . فيرط
ایلامو ةدماجلا  اھحمالمب  اشاس  تدبف   ، امھئایتسا روص  تنرتنإلا 
كيدلاو هربنمو  سیئرلا  بناج  ىلإ  نافقت   ، نیتفوتكملا اھیعارذب 

اذھ  USA Today نيوانع دحأ  زجوأ  دقو   . هلوح اّمع  لفاغلا  يمورلا 
نع وفعلا  يف  امھیبأ  ةداع  اّتلم  اشاسو  ایلام  : » ٍفاو لكشب  فقوملا 

«. ّيمورلا كيدلا 
ّلك امك   ، كلت وفعلا  ةلفح  امھروضح  رارق  حبصأ   ، كلذ دعب 

اتحبصأ دقل   . امھدحو امھیلإ  دوعي   ، ضیبألا تیبلا  تابسانم 
امھتایح تلفحو   ، ًاّیفطاع نیّترقتسمو  نیتدیعس  نیتقھارم 

ّةيأبو  . اھب امھيدلاول  نأش  يتلا ال  ةیعامتجالا  تاقالعلاو  ةطشنألاب 
ةروص ّدرجم  يھ  نیقھارملا  ىلإ  ةبسنلاب  نيدلاولا  ةروص  ّنإف  لاح 

ام اذھو   ، امھب ناتصاخلا  امھاتدنجأ  انیتنبال  تتاب  دقف   . ةطلسلل
. ةصاخلا انتدنجأ  يف  اًحرم  رثكألا  يحاونلاب  ّىتح  ناّمتھت  امھلعج ال 

٤٥٢ www.jadidpdf.com



؟» فزعي ينتراكام  لوب  عامسل  ءاسملا  اذھ  مودقلا  نيديرت  الأ  »
، ال.» يّمأ اي  كوجرأ  »

اّمأ  . ایلام ةفرغ  نم  حدصت  ىقیسوملا  توص  عمسن  ّانك  ام  ًابلاغ 
، لباكلا تاونق  ىلع  وھطلا  جمارب  نببحأ  دقف  اھتاقيدصو  اشاس 

عاونأ دادعإ  وأ  تيوكسبلا  نیيزت  انخبطم  نم  ًانایحأ  بلطت  تناكو 
نارّدقت انیتنبا  اتلك  تناك   . ّنھل ّةینغلاو  ةبعصلا  تابجولا  نم  ةديدج 

وأ ةیسردملا  تالحرلا  يف  نابھذت  نیح  ًاّیبسن  ّلظلا  يف  امھءاقب 
نع ابیغت  نأ  نود  نم   ) تازاجإلا يف  امھئاقدصأ  تالئاع  ناقفارت 

اھسفنب راتخت  نأ  اًریثك  اشاس  ّتبحأ  ةيامحلا .) زاھج  دارفأ  راظنأ 
تالحرلا يف  رفاستو   ، يلودلا سلود  راطم  يف  ةفیفخلا  اھتابجو 
فلتخت تالحرلا  كلت  ّنأ  ّدرجمل   ، بّاكرلاب ىألم  تارئاطب  ةيداعلا 

يف سیئرلا  ةلئاع  رفسب  ةصاخلا  ةّدقعملا  تاءارجإلا  نع  اًریثك 
. ةیلئاعلا انتایح  يف  ةدعاق  تتاب  يتلاو   ، ةيوجلا زوردنأ  ةدعاق 

ةيالو ءاھتنا  لبقف   . اًعبط هتانسح  انعم  رفسلل  تناك   ، كلذ عمو 
يف لوبسياب  ةارابم  ةدھاشمب  اعتمتست  نأ  انیتنبال  حیتأ   ، كاراب

حیسملا لاثمت  اروزتو   ، میظعلا نیصلا  روس  ةاذاحمب  اریستو   ، انافاھ
ةرحاسلا ةملظلا  طسو   ، ءاسم تاذ  وریناج  يد  وير  يف  ّصلخملا 

اًصوصخ  ، اًضيأ جاعزإ  ردصم  نوكي  دق  كلذ  ّنكلو   . بابضلا يف  ةقراغلا 
يفف  . ةسائرلاب ةلص  ىلع  تسیل  رومأب  مایقلا  لواحن  ّانك  امدنع 
انبھذ  ، ةیناثلا ةيوناثلا  اھتنس  يف  ایلام  تناك  امدنعو   ، قباس تقو 
اًدیج رمألا  راس   . ایبمولوكو كرويوین  يَتعماج  ةرايز  يف  موي  ءاضقل 

، ةعرسب كرويوین  ةعماج  ماسقأ  يف  انتلوج  انممتأو   ، تقولا ضعبل 
مھموي بّالطلا  ّةیبلاغ  أدبي  نأ  لبق  ركبملا  انروضح  نم  نَیتدیفتسم 
نكسم فرغ  ىدحإ  نم  انققحتو   ، فوفصلا انرز   . يساردلا
يحاوض ىلإ  بھذن  نأ  لبق  ءادمعلا  دحأ  عم  انثداحتو   ، تابلاطلا

. ةیناثلا انتلوج  أدبنو  اًركبم  ءادغ  لوانتنل  ةنيدملا 
نكمي ال  ىلوألا  ةّدیسلا  تارّایس  بكوم  ّنأ  يھ  ةلكشملا 
دحأ فصتنم  يفو   ، نتاھنام ةريزج  يف  اًصوصخ   ، راظنألا نع  هؤافخإ 
اوعّمجت دق  صخش  ةئم  وحن  ناك  انءادغ  انیھنأ  نیح   . عوبسألا مّايأ 
اًصاخشأ تبطقتسا  ةبلج  اوراثأو   ، معطملا جراخ  فیصرلا  ىلع 
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عمسنو انوحن  ةّبوصم  ةلاّقنلا  فتاوھلا  تارشع  ىرنل  انجرخ   . نيرخآ
نسُح نع  ّربعي  ناك  مامتھالا  كلذ  ّنأب  ّكش  . ال  تافاتھلا نم  ًالیس 

!« ایلام اي  ایبمولوك  ةعماج  ىلإ  يلاعت  : » نوحیصي اوناك  سانلاف   ، ّةین
. تمصب اھلبقتسم  مسرت  نأ  لواحت  ةاتفل  اًدیفم  نكي  مل  ّهنكل 

ایلام تكرتو  ًابناج  ُتیّحنتف   ، هلعفأ نأ  ّيلع  ام  لاحلا  يف  تفرع 
اھتبكاومل تلسرأو   ، ينود نم  ایبمولوك  ةعماج  ةرايزل  بھذت 

ةجردب ّصلقي  يبایغ  ناك   . ةیصخشلا يتدعاسم  زنوج  نتسيرك 
ربكأ ةعرس  اھل  حیتي  ام   ، يتنبا ىلإ  سانلا  ّفرعتي  نأ  لامتحا  ةریبك 
ناك اّمبر   ، معن  . ةيامحلا زاھج  دارفأ  نم  ّلقأ  ددع  دوجوب  ةكرحلا  يف 

. ةعماجلا ةحاب  يف  ریست  ىرخأ  ةاتف  ّةيأك  ينود  نم  ودبت  نأ  اًنكمم 
. ةصرفلا كلت  اھحنمأ  نأب  اھل  نيدأ  تنك  ّلقألا  ىلع 

اًماع نیثالثلا  براقت  يتلا  ةاتفلا   ، نتسيرك ّنإف  لاح  ّةيأب 
تتأ  . ّيتنبا اتلكل  ىربك  تخأ  ةباثمب  تناك   ، اینروفیلاك يف  ةدولوملاو 

نتسيركو يھ  تبعلو   ، ّةباش ةّبردتمك  يبتكم  يف  لمعلل 
اًرود  ، يتالحرل ةريدم  بيرق  تقو  ىتح  ّتلظ  يتلا   ، سیفراج
يتلا ةبيرغلا  تاوجفلا  ضعب  اتألمف   ، ةیلئاعلا انتایح  يف  ًاّیساسأ 
ًابلاغو  . انتكرح قیعت  يتلا  ةرھشلا  ةعیبطو  انجمارب  ةفاثك  اھتّببس 

ةلص ةباثمب  اتناكف   ، امھوعدن ّانك  امك  نانتسيركلا »  » اّنلحم ّتلح  ام 
عم لصاوتلل  اتّبترو  دیعاوملا  اتّدعأو   ، ةسردملاو انتلئاع  نیب  لصولا 
كاراب  ، زجعن نیح  نيرخآلا  يلاھألاو  نییضايرلا  نیّبردملاو  ةذتاسألا 
ّبحلاو ةيامحلل  اًردصم  نیتاتفلا  رظن  يف  اتناك   . كلذ نع   ، انأو

، اًنمض امھب  امھتقث  اشاسو  ایلام  تعضو   . ریثكب ّينم  رثكأ   ، ةعتملاو
لئاسوو امھسبالم  نم  اًءدب   ، ءيش ّلك  يف  امھناریشتست  اتناكف 

. امھلوح ديازتملا  نایتفلا  روضح  ىلإ  ًالوصو   ، ّيعامتجالا لصاوتلا 
دعب ةرتف  لالخ  ایبمولوك  ةعماج  يف  اھتلوجب  ایلام  تماق  نیح 
ّنیبت  ، ةيامحلا زاھج  اھراتخا  ةنمآ  ةقطنم  يف  ُتیقب   ، كلت رھظلا 

. ةعماجلا يف  میلعتلا  ينابم  دحأل  ّيلفسلا  قباطلا  يف  اّھنأ 
نأ ىلإ  يدوجو  دحأ  ظحالي  نأ  نود  نم  يدرفمب  كانھ  تسلج 
يعم ترضحأ  ّلقألا  ىلع  يّننأ  ول  تینّمتو   ، فارصنالا ةعاس  تناح 
ترعش  . ًالیلق ةملؤم  تناك  تاظحللا  كلت  ّنأ  فرتعأ   . هأرقأل ًاباتك 
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ال ةفرغ  يف  رظتنأ  يدرفمب  يئاقب  طقف  اھّببسي  مل  يتلا  ةدحولاب 
ّنأو  ، ُتیبأ مأ  ُتئش  مداق  لبقتسملا  ّنأب  يكاردإ  لب   ، اھل ذفاون 

. لزنملا رداغتو  ربكتس  ىلوألا  انتلفط 
. اًمییقت يرجأ  تأدب  يّننكل   ، دعب ةيالولا  ةياھن  انغلب  دق  نكن  مل 
امو  ، هب ةیحضتلا  تّمت  امو   ، رئاسخلاو حابرألا  يصحأ  يسفن  تدجو 
انمق لھ   . انتلئاع يف  امك  اندلب  يف   ، هانزرحأ اًمّدقت  هرابتعا  اننكمي 
نم ةبرجتلا  هذھ  نم  جرخنس  ّانك  لھ  ؟  هب مایقلا  عیطتسن  ام  ّلكب 

؟ ىذأ نود 
يذلا لبقتسملا  نع  ًاّیلك  يتایح  تدعتبا  فیك  ّركذتأ  نأ  تلواح 
تاذو ةرطیسلاب  ةسووھملا  ةأرملا  رود  يأ   ، يسفنل هتّلیخت 
اًتباث ًابتار  ىضاقتت  يتلا  ةأرملا   ، ةلوھسب هّعقوت  نكمملا  كولسلا 
ىتم  . ّةینیتور ةریتوب  اھمّايأ  يضمتو  دحاو  لزنم  يف  دبألا  ىلإ  میقتو 
لخدت نأب  ىضوفلل  تحمس  ىتم  ؟  كلذ نع  داعتبالا  ترتخا 
ُتضفخ نیح  ةیفیصلا  ةلیللا  كلت  يف  رمألا  ثدح  لھ  ؟  يتایح
تدعتبا نیح  مأ  ؟  ىلوألا ّةرملل  كاراب  ّلبقأل  تلمو  تاّجلثملا  ةعطق 

، ةاماحملا ةكرش  يف  يلمع  تكرتو  تادنتسملا  ماوكأ  نع  ًاّیئاھن 
وحن ىلع  يتاذ  قیقحتب  يل  حمسي  ام  دجأس  يّننأب  ةعنتقم 

؟ لمشأ
يف دنالزور  يف  ةسینكلا  ةعاق  ىلإ  ًانایحأ  يب  دوعت  يتركاذ  تناك 
ةسمخ لبق  تبھذ  ثیح   ، وغاكیشل دیعبلا  ّيبونجلا  بناجلا 
يلاھأ نم  ةعومجم  ثداحي  ناك   . كاراب يفاوأل   ، اًماع نيرشعو 
هتعمس ام   . ةالابماللاو سأیلاب  روعشلا  ةمواقمل  لضانت  ةقطنملا 
يعأ تنك   . ةديدج ةغایصب  نكلو  اًفولأم  اًمالك  ناك  ءاسملا  كلذ  هنم 
يأ  ، هنیع تقولا  يف  نیيوتسم  ىلع  شیعلا  انتعاطتساب  ّهنأ  اًمامت 
كلذ  . مّدقتلا وحن  نیتھّجتم  نكلو   ، عقاولا يف  ءرملا  امدق  نوكت  نأ 
دارفأ اًمئاد  هلعف  امو   ، دیلكوي ّةداج  يف  يتلوفط  يف  هُتلعف  ام  ناك 
قیقحت ىلع  رداق  ءرملاف   . اًمومع نوشّمھملا  صاخشألاو  يتلئاع 

هنھذ يف  كلذ  ناك  ولو   ، لضفأ ةقیقح  هسفنل  ىنب  اذإ  ام  ءيش 
ملاعلا يف  شیعلا  ءرملا  عیطتسي   ، ةلیللا كلت  كاراب  لاق  امك  وأ   . ًّالوأ

نأ بجي  امك  ملاعلا  عنصیل  لمعلا  ىلع  اًرداق  ّلظي  ّهنكل   ، وھ امك 
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. نوكي
يّننكل  . كاذنآ كارابب  يتفرعم  ىلع  ایضقنا  دق  طقف  نارھش  ناك 
سبنأ نأ  نود  نمو   ، كاذنآف  . يتفاطعنا تناك  كلت  ّنأ  نآلا  كردأ 

نع عفادألو   ، هبناج ىلإ  نوكأل  يتایح  ّسركأ  نأ  تررق   ، ةفش تنبب 
. ةیضقلا هذھ 

مل  . هتيأر يذلا  مّدقتلل  نانتمالاب  ترعش   ، تاونسلا كلت  ّلك  دعب 
ادب نكل  ماعلا 2015،  يف   Walter Reed زكرم ىلإ  يتارايز  ّفقوتت 
دونج تاب   . صقانتي نیباصملا  نیيركسعلا  ددع  ّنأ  ةرم  ّلك  يف 

تعجارتو  ، اًددع ّلقأ  جراخلا  يف  رطخلل  نوّضرعملا  ةدحتملا  تايالولا 
دادعأ ّتندت  كلذك   ، ةّفثكملا ةيانعلا  ىلإ  جاتحت  يتلا  تاباصإلا 
. ّيلإ ةبسنلاب  اًمّدقت  كلذ  ناك   . ّنھبولق تّمطحت  يتاوللا  ءاسنلا 
ضارمألا ىلع  ةرطیسلا  زكارم  نم  ريراقت  دورو  يف  ناك  مّدقتلا 

نيذلا لافطألا  نیب  اًصوصخو   ، عجارتت دالوألا  ةنادب  تالّدعم  ّنأب  دیفت 
يف ناك  امك   . تاونس سمخلاو  نیتنسلا  نیب  مھرامعأ  حوارتت 
ىلع يتدعاسمل  تيورتيد  نم  ّيسردم  بلاط  افلأ  روضح 
وھو  ،( ّيعماجلا مازتلالا  موي  )College Signing Day بـ   لافتحالا 

،Reach Higher جمانرب راطإ  يف  هقاطن  عیسوت  ىلع  انلِمع  دیع 
. مھتاعماجب تّاباشلاو  نّابشلا  هیف  مزتلي  يذلا  مویلاب  لافتحالل 

ءزجب نعطلا  ّدرب  ایلعلا  ةمكحملا  تمكح  نیح  اًضيأ  ناك  مّدقتلا 
نأ نمض  ام   ، اندالب يف  ديدجلا  ةیحصلا  ةياعرلا  نوناق  نم  ّيساسأ 
ّلكل يحصلا  نامضلا  ریفوت  هب  ينعأو   ، مھألا ّيلخادلا  كاراب  زاجنإ 
كلذك  . هتيالو ءاھتنا  دعب  لوعفملا  يراسو  ًاّيوق  ىقبیس   ، ّيكریمأ
ةفیظو فلأ  لّدعمب 800  فزني  ناك  يذلا  داصتقالا  يف  اًمّدقت  اندھش 
سمخ كلذ  دعب  أدبتل   ، ضیبألا تیبلا  كاراب  لخد  نیح  ًاّيرھش 

. فئاظولل لصاوتملا  ّومنلا  نم  ةیلاتتم  تاونس 
عقاو ءانب  ىلع  رداق  اندلب  ّنأ  ىلع  لیلد  ریخ  ّهلك  كلذ  تربتعإ 

. وھ امك  ملاعلا  يف  شیعن  ّانك  كلذ  عمو   . لضفأ
ّرقأ دق  سرغنوكلا  نكي  مل   ، نواتوین ةميرج  ىلع  فصنو  ماع  دعب 
ّنكل  ، ندال نب  تام   . ةحلسألا ّتلفت  نم  ّدحلل  اًدحاو  اًديدج  ًانوناق 
ًالدب مئارجلا  لّدعم  عفترا   ، وغاكیش يفو   . رونلا رصبأ  شعاد  میظنت 

٤٥٦ www.jadidpdf.com



رانلا ّيطرش  قلطأ   ، يروسیم  ، نوسغرف يفو   . ضفخني نأ  نم 
عراشلا يف  هّتثج  تیقبو   ، نوارب لكيام  ىعدي  دوسأ  قھارم  ىلع 
دلانودكام ناكال  ىعدي  رخآ  دوسأ  قھارم  بیصأ  كلذك   . تاعاسل

، وغاكیش يف  ةطرشلا  دارفأ  هیلع  اھقلطأ  ةصاصر  ةرشع  ّتسب 
ةطرشلا دارفأ  لتق   ، دنالفیلك يفو   . هرھظ يف  تاصاصر  عست  اھنم 

ةئیھ ىلع  ةیمدب  بعلي  ناك  امیف  سيار  ریمات  ىعدي  دوسأ  ىتف 
لامھإلا ةجیتن  يارغ  يديرف  ىعدي  دوسأ  لجر  تامو   . سّدسم
ةطرشلا تلتق  امك   . رومیتلاب يف  ةطرشلا  ةسارح  تحت  ناك  امنیب 

لوح قانخلا  اھدارفأ  دحأ  ّدش  امدعب  رنراغ  كيرإ  ىعدي  دوسأ  ًالجر 
ّنأ ىلإ  ًالیلد  ناك  ّهلك  كلذ   . دناليآ نتياتس  يف  هلاقتعا  ءانثأ  هقنع 
، ىلوألا ةيالولل  كاراب  باختنا  دنع   . ّریغتي ال  اًثیبخ  اًرمأ  اكریمأ  يف 
دعب ام   » ةبقح لخدي  اندلب  ّنأ  ةجاذسب  نیّقلعملا  نم  ددع  نلعأ 
ًالیلد ناك  ىرج  ام  ّنكل   . اًّمھم ةرشبلا  نول  دعي  مل  ثیح   ،« ةيرصنعلا

نّییكریمألاب ّدبتسا  ام  ةّدشل   . هیف اوعقو  يذلا  أطخلا  مجح  ىلإ 
اناك نيذللا  ّبصعتلاو  ّةیقرعلا  مھنم  نوریثكلا  لفغأ   ، باھرإلا رطخ 
كاراب  ، انرفاس ةنس 2015،  وینوي  / ناريزح رخاوأ  يف   . انتّمأ ناّقزمي 
رخآ عمتجم  ةيزعتل   ، ةیبونجلا انيالوراك  يف  نوتسلراشت  ىلإ   ، انأو
اتنمیلك ىعدي  سیسق  ةزانج  يف  ةكراشملاو   ، نزحلا هباصأ 
ةیلمع يف  اولتق  صاخشأ  ةعست  نم  اًدحاو  ينكنیب  ناك   . ينكنیب
رھشلا كلذ  نم  قباس  تقو  يف  تعقو  ةیقرع  عفاودب  ران  قالطإ 

«. ليوناميإ ّمألا   » ةسینك مساب  فرعت  ةیفقسأ  ةيدوثیم  ةسینك  يف 
ّباشب اوبّحر  دق   ، نییكریمألا نّییقيرفألا  نم  مّھلكو   ، اياحضلا ناك 

ال  ، لمعلا نع  لطاع   ، هرمع نم  نيرشعلاو  ةيداحلا  يف  ضیبأ 
. سّدقملا باتكلا  ةساردل  مھتعومجم  ىلإ  ّمضنیل   ، مھنم ّيأ  هفرعي 

مھسوؤر ةعومجملا  دارفأ  ىنحأ  نیحو   ، تقولا ضعبل  مھعم  سلج 
نأ بجي  : » كلذ ءانثأ  هلوق  هنع  لقُنو   . رانلا قالطإب  أدبو  فقو   ، ةالصلل

«. اندلب ىلع  نورطیستو  انءاسن  نوبصتغت  مّكنأل   ، اذھ لعفأ 
ّيدیجارتلا قمعلاب  اھیف  فرتعا   ، ةّرثؤم ةینیبأت  ةملك  كاراب  ىقلأ 

ئداھ توصب  ّمنري  أدب  نیح  نيرضاحلا  أجاف  ّمث   ، ةظحللا كلتل 
ةوطخلا كلت  تناك  ةشھدملا .» ةمعنلا   » ةمینرت فطاوعلاب  معفمو 
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نيدوجوملا ّلك  ّنأ  ادب   . ةرباثملاو لمألا  ىلإ  ةطیسب  ةوعد  ةباثمب 
كارابو تنك   ، تاونس تس  نم  رثكأ  ىدم  ىلع   . مینرتلا يف  اوكراش 

يف تّایلقألا  تأدب  دقف   . ضعبلل اًزازفتسا  ّلكشن  اننأب  اًمامت  يعن 
ةسایسلا ملاع  يف  ةیمھأ  رثكأ  اًراودأ  اًئیشف  اًئیش  ىلوتت  اندلب 

ىفتحا  . كلذ ىلع  زربألا  لاثملا  انتلئاع  تناكو   ، هیفرتلاو لامعألاو 
يف ّدلو  رمألا  ّنكل   ، ضیبألا تیبلا  يف  اندوجوب  نییكریمألا  نیيالم 

ةیھاركلا تدب   . نيرخآ ىدل  ضاعتمالاو  فوخلاب  اًروعش  لباقملا 
. اًمود اھلاح  تناك  امك  ةرطخو  ةرّذجتمو  دھعلا  ةميدق 

ام لضفأب  انتایح  شیع  انلصاوف   ، ةّمأكو ةلئاعك  رمألا  عم  انشياعت 
. اھشیعن نأ  اننكمي 

يأ  ، نوتسلراشت يف  ةزانجلا  هیف  تمیقأ  يذلا  هسفن  مویلا  يف 
يف ایلعلا  ةمكحملا  تردصأ  ةنس 2015،  وینوي  / ناريزح يف 26 
ّقح ىلع  هیف  تّدكأ  ًاّیخيرات  اًرارق  ةیكریمألا  ةدحتملا  تايالولا 
كلت تناك   . اھلمكأب نیسمخلا  تايالولا  يف  جاوزلاب  ًاّیسنج  نییلثملا 
يف دوقعلا  ّرم  ىلع  اھاحر  تراد  ةینوناق  ةكرعم  يف  ةورذلا  ةظحل 

قوقحلل لاضن  ّيأكو   . ةمكحملا ولت  ةمكحملاو   ، ةيالولا ولت  ةيالولا 
كلذ لالخ   . مھتعاجشو نيریثكلا  ةرباثم  رمألا  ّبلطت   ، ّةیندملا
اذھب ةمراعلا  نییكریمألا  ةجھب  لوح  ريراقتلا  ّيلإ  ترتاوت   ، مویلا

ةمكحملا جرد  ىلع  رصتنا »! ّبحلا   » فتھي حرف  دشح  ناك   . ربخلا
ندملا سلاجم  ىلإ  اًجاوزأ  اًجاوزأ  نوقفدتي  نویلثملا  ناكو   ، ایلعلا
تأدب  . مھل ًاّيروتسد  اًّقح  تاب  ام  ةسراممل  تايالولا  مكاحمو 
حزق سوق  مالعأ  تقفخو   ، ةركبم ةعاس  يف  اھباوبأ  حتفت  مھتاناح 

. اندلب عراوش  لك  يف 
انيالوراك يف  نيزح  موي  زواجت  ىلع  ةوطخلا  كلت  انتدعاس 

، ةزانجلا سبالم  ّانع  انعزن   ، ضیبألا تیبلا  ىلإ  اندع  نیحو   . ةیبونجلا
تادھاعملا ةفرغ  كاراب  لخد  ّمث   ، انیتنبا عم  اًعيرس  ءاشع  انلوانتو 

يف تنك   . لمعلا نم  هتاف  ام  قحلتسيو   ESPN ةطحم رابخأ  عباتیل 
ذفاونلا ىدحإ  لالخ  نم  تيأر  نیح  يسبالم  ةفرغ  ىلإ  يقيرط 
تّركذتف  ، ّيجسفنبلا نوللا  ىلإ  لیمي  اًجھو  انتماقإ  ّرقمل  ةیلامشلا 

ملعب ةصاخلا  حزق  سوق  ناولأب  ضیبألا  تیبلا  ةءاضإل  ّططخ  انقيرف  ّنأ 
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. نییلثملا
تیبلا تاباوب  فلخ   ، اینافلسنب ّةداج  يف  تيأرف  ةذفانلا  نم  ترظن 
قسغلا كلذ  يف  اوعّمجت  صاخشألا  نم  اًریبك  اًدشح   ، ضیبألا

اًئیلم يلامشلا  تارایسلا  قيرط  ناك   . ءاوضألا ةيؤرل  يفیصلا 
ناولأ ّریغت  اودھاشیل  اورّخأتي  نأ  اوّررق  نيذلا  ةسائرلا  يّفظومب 
يف ّرثأ  رارقلا  اذھف   ، جاوزلا يف  ةاواسملاب  ًالافتحا  ضیبألا  تیبلا 
نكلو مراعلا  حرفلا  دھاشأ  ةذفانلا  فلخ  تفقو   . نيریثك صاخشأ 
تیبلاف  ، انعقاو نم  ًابيرغ  اًءزج  كلذ  ناك   . اًئیش عمسأ  نأ  نود  نم 
اھذفاون قرتخي  ال  توصلا  داكي   ، ةّنصحمو ةتماص  ةعلق  ضیبألا 

دحأ يف  ّطحت  نأ  سیئرلا  ّةیحورمل  نكمي   . ةكیمسلا اھناردجو 
ةديدشلا حايرلا  طسو  اھتارفش  رودتو   ، ضیبألا تیبلا  بناوج 

ّرقم لخادب  اًئیش  عمسن  نأ  نود  نم  راجشألا  ناصغأب  مطترتو 
، ّةیحورملا توص  نم  لزنملا  ىلإ  داع  كاراب  ّنأ  كردأ  نكأ  مل   . انتماقإ

. ذافنلل ةقيرط  اًمئاد  دجت  تناك  يتلا  دوقولا  ةحئار  نم  لب 
يف انتماقإ  ّرقم  تمص  ىلإ  ءوّجلل  رورسلاب  رعشأ  تنك  ام  ًابلاغ 

تناكو ال  ، ةلیللا كلت  يف  تفلتخا  يرعاشم  ّنكل   . ليوط موي  ةياھن 
هانیضمأ نزحلا  نم  موي  دعب   . اندلب لاح  هیلع  يھ  اّمع  اًضقانت  ّلقت 

. يتذفان جراخ  أدبت  ةقالمع  ةلفح  دھاشأ  اذنأھ   ، نوتسلراشت يف 
امك هارأ  نأ  يف  تبغرف   ، انلزنم ىلإ  نورظني  صاخشألا  تائم  ناك 

. لافتحالا ىلإ  مامضنالل  ةقّاوت  ةأجف  ينتدجوو   ، هنوري
: كاراب تلأسو  تادھاعملا  ةفرغ  باب  ربع  يسأر  تددم 

«. سانلا نم  دوشح  جراخلا  يف  ؟  راونألا ىلإ  رظنلل  جورخلا  ديرتأ  »
ينباجأ  ،« دوشحلا ثیح  ىلإ  جورخلا  عیطتسأ  ال  يّننأ  نیفرعت  »

. اًكحاض
: اھتلأسف  ،iPad ـ   لا اھزاھج  يف  ةقراغ  اھتفرغ  يف  اشاس  تناك 

؟» حزق سوق  ءاوضأ  ةيؤرل  يتقفارم  نيديرتأ  »
«ال.»

! يل ةقیفر  تدجو  دقل   . اًروف ةقفاوملاب  ينتأجاف  يتلا  ایلام  تیقب 
ملو  ، نوعّمجتي سانلا  ثیح  جراخلا  يف  ةرماغم  ىلإ  جرخن  نحن  اھو 

. اًدحأ نذأتسنس  نكن 
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ةيامحلا زاھج  دارفأ  ّغلبن  نأب  يضقي  يدایتعالا  لوكوتوربلا  ناك 
ّانكأ ءاوس   ، انتماقإ ّرقم  ةرداغم  اندرأ  اّملك  دعصملا  بناجب  نیفقاولا 
ىلإ ةھزن  يف  نیبلكلا  باحطصال  وأ  ملیف  ةدھاشمل  لوزنلا  ديرن 
دارفأ انزواجت  لب   ، كلذ لعفن  ّالأ  انررق  ةلیللا  كلت  يف  اّننكل   . جراخلا
يف ّانم  ّيأ  رظنت  نأ  نود  نم   ، ّرقملا يف  نيرشتنملا  ةيامحلا  زاھج 

. ّقیض جرد  ربع  ةعرسب  انلزنو  دعصملا  انلھاجت  امك   . مھنیعأ
نیلواحم انفلخ  جردلا  نولزني  ةيامحلا  دارفأ  تاوطخ  عقو  تعمس 

مل يھف   . ةیناطیش ةماستبا  يل  ایلام  تمستبا   . ّانم نیبيرق  ءاقبلا 
. نیناوقلا فلاخأ  نأ  ةداتعم  نكت 

ةیلاعلا باوبألا  ةلسلس  وحن  انرسو   ، ّيضرألا قباطلا  ىلإ  انلصو 
. ًاتوص انعمس  نیح  يلامشلا  قاورلا  ىلإ  ةّيدؤملا 

ریلك ينتلأس  ؟ » كتدعاسم يننكمي  لھ  يتدیس !  ، ًابحرم »
ءارمس ةأرما  تناك   . يلیللا ماودلا  يف  ةلماعلا  ةبجاحلا   ، رنكلوف
نيذلا نمألا  رصانع  لبق  نم  اندوجوب  اھغالبإ  ّمت  ةقیقرو  ةدودو 

. انفلخ مھمصاعم  تانوفوركیمب  نوسمھي 
: اھتبجأو يتعرس  ئطبأ  نأ  نود  نم  ءارولا  ىلإ  ُّتفتلا 

«. ءاوضألا ةيؤرل  جورخلا  ديرن  »
، بابلا ىلإ  انلصو  نیح   . اًمامتھا اھرعن  مل  اّننكل   ، ریلك ابجاح  عفترا 
. ّكرحتي مل  ّهنأ  ّالإ   ، هتبحسو يبھذلاو  كیمسلا  هضبقمب  تكسمأ 
دحأ ربع  زفقلا  نم  اًنیكس  لمحي  لجر  ّنكمت  رھشأ  ةعست  لبق 
قباطلا ءاجرأ  يف  ضكرو   ، بابلا اذھ  ربع  لوخدلاو  تاجایسلا 

دارفأ أدب  كلذ  رثإو   . ةيامحلا زاھج  دارفأ  دحأ  هفقوي  نأ  لبق  يضرألا 
. بابلا لافقإب  زاھجلا 

زاھج دارفأ  دحأ  ّمضت  تتاب  دقو   ، يفلخ ةعومجملا  ىلإ  ّتفتلا 
ةطبرو ضیبألا  صیمقلاو  ّيمسرلا  مادنھلاب  ناك  يذلا  ةيامحلا 
: ّنیعم دحأ  ىلإ  هّجوتأ  نأ  نود  نم   ، مھتلأسو  ، ءادوسلا قنعلا 

«. هل حاتفم  دوجو  نم  ّدب  ؟ ال  بابلا اذھ  نوحتفت  فیك  »
اذھ ربع  جورخلا  نيديرت  ّكنأ  ّنظأ  ال   » ، ریلك تباجأ   ،« يتّدیس »
تیبلا نم  ةیلامشلا  ةھجلا  ىلإ  ةّبوصم  رابخألا  تاریماك  ّلك   . بابلا

«. ًاّیلاح ضیبألا 

٤٦٠ www.jadidpdf.com



ةياّشم لعتنأ  تنكو   ، ففصم ریغ  ناك  يرعشف   . ّقح ىلع  تناك 
مامأ روھظلل  اًقئال  كلذ  نكي  ملو   . تریش يت  صیمقو  اًریصق  ًالاورسو 

. روھمجلا
اندھاشي نأ  نود  نم  جورخلا  اننكمي  الأ   » ، اھل تلق   ،« اًنسح »

«. ؟ دحأ
نیتّدعتسم نكن  ملو   ، ّةیضق ایلاملو  يل  تتاب  ةظحللا  كلت  يف 

. جورخلا انّررقف   ، انفدھ نع  ّيلختلل 
قباطلا يف  راظنألا  نع  ةدیعبلا  باوبألا  دحأ  ةبرجت  مھدحأ  حرتقا 
تانحاشلا لصت  ثیح   ، عئاضبلا غيرفتل  ةّصصخملاو  يضرألا 

كلذ يف  ریسن  انأدب   . ةیبتكملا تامزلتسملاو  ماعطلا  میلستل 
. اًّدج انتسامح  تداز  دقو   ، يعارذب اھعارذ  ایلام  تكبش   . هاجتالا

. اھل تلق   ، !« جرخنس »
. ينتباجأ  ، !« جرخنس  ، معن »

نیلاثمتب انررمو   ، رمحأ داّجس  قوف  انرسو  ّيماخر  جرد  ربع  انلزن 
خبطملا انزواجت  ّمث   ، نلكنارف نماجنبو  نطنشاو  جروجل  نییفصن 
فیصلا ءاوھب  انسسحأ   . جراخلا يف  انتب  دقو  ةأجف  انیسفن  ىرنل 
بشع قوف  عمتلت  ةئیضملا  تارشحلا  تيأرو   ، انھوجو حفلي  بطرلا 

جراخ مھلافتحا  تافاتھو  دوشحلا  ةبلج  انعمس  ّمث   . ةقيدحلا
اّننكل  ، قئاقد رشع  انلزنم  نم  انجورخ  ّبلطت   . ةيديدحلا تاباوبلا 

نع اًدیعب  بشعلا  نم  ةعقر  قوف  انفقوو   ، انجرخ  . كلذ يف  انحجن 
تیبلل ًالیمج  اًدھشم  بثك  نع  ىرن  نأ  انعطتساو   ، روھمجلا راظنأ 

. حزق سوق  ناولأب  ًءاضم  ضیبألا 
انقيرط ّقش  انعطتسا  اّننأب  ةدیعس   ، ىرخألا وحن  ّانم  ّلك  تلام 

. انھ ىلإ 
كشوتو عّمجتت  ةديدج  حاير  تناك   ، اًمئاد ةسایسلا  لاح  يھ  امك 
ةیسائرلا ةلمحلا  تناك  ةنس 2015،  فيرخ  لولحب   . بوبھلا ىلع 

اًديدش ماحدزالا  ناك  نیيروھمجلا  ةھج  نمف   . اھّدشأ ىلع  ةلبقملا 
، يتسيرك سيركو  شیساك  نوج  لثم  تايالو  مّاكح  دوجوب 

رشع ينثا  ىلإ  ةفاضإ   ، ویبور وكرامو  زورك  دیت  لثم  تاروتانسو 
ةعرسب نوّقیضي  نویطارقميدلا  ناك   ، تقولا اذھ  يف   . نيرخآ اًحماط 
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زردناس ينربو  نوتنیلك  يرالیھ  نیب  رصحنتل   ، مھتارایخ ةرئاد  نم 
. تنومرف نع  ًّالقتسم  اًروتانس  ةليوط  ةدمل  يقب  يذلا   ، يلاربیللا
جرب نم  فیصلا  ةيادب  يف  هحّشرت  نلعأ  دق  بمارت  دلانود  ناك 

نيرجاھملا ىلع  اًقعاص  اًموجھ  ّنشو   ، نتاھنام يف   Trump Tower
نیلشافلا  » ىلع امك   ،« نیبصتغملا مھتعن بـ« نيذلا  نییكیسكملا 

فقوم ىلإ  أجلي  ّهنأ  ّيلإ  ّلیُخ   . لاق امك   ،« دالبلا نوريدي  نيذلا 
هرودقم يف  ّنأل  مالعإلا  لئاسو  مامتھا  بطقتسيو   ، ّيضارعتسا
هتبغر ّةيدج  ىلإ  ریشي  ناك  هكولس  يف  ءيش  ال   . كلذ لعفي  نأ 

. مكحلا يف 
تاونسلا يف  امك  هنیع  مامتھالاب  سیل  نكلو  ةلمحلا  عباتأ  تنك 

ةعبارلا يتردابم  ىلع  لمعلاب  تكمھنا   ، كلذ نم  ًالدب   . ةقباسلا
( نّملعتي تایتفلا  اوعد  ) Let Girls Learn ةاّمسملاو  ، ىلوأ ةّدیسك 
كلذ ناك   . مرصنملا عیبرلا  يف   ، اًعم انأو  كاراب   ، اھانقلطأ يتلاو 
ىلع ّزكريو   ، ةفاك ةیموكحلا  تارادإلا  ىوتسم  ىلع  اًحومط  اًدوھجم 

. میلعتلا ىلإ  ّنھلوصو  لیھستل  ملاعلا  لوح  تاقھارملا  ةدعاسم 
املاطل  ، ىلوأ ةّدیسك  اھتیضق  يتلا  ّفینو  عبسلا  تاونسلا  لالخ 

هنیع تقولا  يفو   ، دوعو نم  انملاع  يف  تّاباشلا  هّلثمت  امب  تئجوف 
تایتفلا نم   ، تاریثكلا كلذب  ينعأو   . ىذألل ّضرعتلل  ّنھّتیلباقب 

Elizabeth Garrett ةسردم يف  ّنھتیقتلا  يتاوللا  تارجاھملا 
ةیناتسكابلا ةقھارملا   ، يازفسوي الالام  ىلإ  ًالوصو   ،Anderson

، نابلاط میظنت  يف  دارفأ  لبق  نم  ّيشحو  موجھل  تّضرعت  يتلا 
لوح  ، انأو ایلامو  كاراب   ، انّملكتل ضیبألا  تیبلا  ىلإ  تمدق  يتلاو 
ةعامج تماق  نیح  بعرلاب  ترعش  امك   . تایتفلا میلعتل  اھترصانم 
فاطتخاب الالام  ةرايز  نم  رھشأ  ةتس  وحن  دعب  ةّفرطتملا  مارح  وكوب 

نع اھینثو  ىرخألا  ةيریجینلا  تالئاعلا  بیھرتل   ، ةيریجین ةبلاط   276
ةدیحولاو ىلوألا  ّةرملل   ، كلذ ينعفد   . ةسردملا ىلإ  اھتانب  لاسرإ 
ةیعوبسألا هتملك  يف  كاراب  ّلحم  لولحلل   ، ةسائرلا ةرتف  لالخ  يف 

ىلإ انتجاح  نع  ةیفطاعلا  رعاشملا  نم  ریثكب  تثّدحتف   ، ةّمألا ىلإ 
. ملاعلا لوح  ّنھعیجشتو  تایتفلا  ةيامحل  ربكأ  دھج  لذب 

رییغتلا ةادأ  ناك  میلعتلاف   . اًمامت ّيصخش  رمألا  ّنأب  ترعش 
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نیح عزجلا  ينباتنا   . ایندلا يف  يتعفارو   ، يتایح يف  ةیساسألا 
لوصولا نع  تازجاع  ملاعلا  لوح  ةاتف  نویلم  نم 98  رثكأ  ّنأ  تملع 
تازجاع ّنك  تایتفلا  ضعب   . وكسنویلا تاءاصحإل  اًقفو  میلعتلا  ىلإ 
ًانایحأو  . لمعلل ّنھیلإ  ةجاحب  ّنھتالئاع  ّنأل  ةسردملا  دایترا  نع 

رطخ ناك  وأ   ، ةفلكلا ةظھاب  وأ  اًّدج  ةدیعب  ةسردم  برقأ  تناك 
ةریثك تالاح  يفو   . اًّدج اًریبك  اھیلإ  قيرطلا  يف  ءادتعال  ّضرعتلا 
لوؤحلل ةيداصتقالا  فورظلاو  ةقناخلا  ةيردنجلا  طباوضلا  تعمتجا 
صرفلا باوبأ  ّنھھوجو  يف  لفقأ  ام   ، تایتفلل میلعتلا  ریفوت  نود 
ضعب يف  ةدئاس  ةركف  ةّمث  ّنأ  ةفرعمب  تئجوف   . ةیلبقتسملا

ال رمأ  ةسردملا  ىلإ  تایتفلا  لاسرإ  نأ  اھدافم  ملاعلا  قطانم 
میلعت ّنأ  رارمتساب  رھظت  تاساردلا  ّنأ  مغرب   ، ءانعلا ّقحتسي 
نیسحت ىلإ  ناّيدؤي  لمعلل  ّنھل  لیبسلا  ةحاتإو  ءاسنلاو  تایتفلا 

. ينطولا لخدلا  يلامجإ 
ةاتفلا لعجي  ام  لوح  میھافملا  رییغتب  نیمزتلم   ، انأو كاراب   ، ّانك
تائمب دراوم  نیمأت  يف  حجن  دقو   . عمتجملا ىلإ  ةبسنلاب  ةمیق  تاذ 

ربع امك   ،Peace Corps و  USAID ربع هترادإ  نم  تارالودلا  نیيالم 
ىرخأ لود  تاموكح  انعّجش   . ةعارزلاو لمعلاو  ّةیجراخلا  تارازو 
هنیع تقولا  يفو   ، تایتفلا میلعتل  جمارب  ليومت  ىلع  ةدعاسملل 

. ّةیضقلا هذھب  مازتلالا  ىلع  ثاحبألا  زكارمو  ّةصاخلا  تاكرشلا  انّیثح 
ّهنأ مّھفتأو   ، ّةیضق لجأ  نم  جیجضلا  ریثأ  فیك  كاذنآ  كردأ  تنك 

بوعشلا تالاضنب  نّوینعم  مّھنأب  نّویكریمألا  رعشي  ّالأ  ّيعیبطلا  نم 
، اكریمأ لخاد  ىلإ  ةیضقلا  لمح  تلواحف   ، ةدیعبلا نادلبلا  يف 
يف مھّتیموجن  رامثتسال  تربلوك  نفیتس  لثم  ریھاشم  توعدو 
ىلع تقفاو  امك   . ّيعامتجالا لصاوتلا  لئاسو  ربعو  تابسانملا 

، نوسكرالك يلیكو   ، ايادنزو  ، يانوم لیناج  نم  ّلك  يتدعاسم 
ناياد فیلأت  نم  مامتھالل  ةتفال  بوب  ةینغأ  قالطإل   ، نيرخآ نینّانفو 
يتلاو  ،( يتانب لجأ  نم  اذھ   ) ،This Is for My Girls ناونعب نراو 

. ملاعلا لوح  تایتفلا  میلعت  ليومت  جمارب  ىلإ  اھعير  دوعیس 
، ّيلإ ةبسنلاب  ًالیلق  اًفیخم  ادب  رمأب  مایقلل  ةّدعتسم  تنك   ، اًریخأو
Carpool Karaoke ةلسلس يف  روھظلاب  كلذو   ، ءانغلا وھو 
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ةعاس يف  ضرعُتو  ندروك  سمياج  اھفیضتسي  يتلا  ةيدیموكلا 
ةیبونجلا ضیبألا  تیبلا  ةقيدح  يف  رودنف   ، ءاسملا نم  ةرّخأتم 

Signed, Sealed, يناغأ انّینغ   . عفدلا ّةیعابر  ءادوس  ةرّایسب 
ببس اذھو  اًریخأو –   ،Single Ladies و  ،Delivered I’m Yours

This Is for ةینغأ اًساسأ –  عورشملا  ىلع  يتقفاوم 
يتلا تویليإ  يسیم  ةمجنلا  يتفیض  تناك  . My Girls
لاوط دھجب  تلمع   . انعم بارلا  ّتنغو  ّيفلخلا  دعقملا  يف  تسلج 
ًابیغ تظفحو   ، اھّيدؤأس يتلا  يكواراكلا  يناغأ  ىلع  عیباسأ 

، اًفیفخو ًاّیلسم  ودبي  رمألا  لعجأ  نأ  فدھلا  ناك   . اھعیمج اھعاقيإ 
ّثح وھو   ، ربكأ فدھو  لمع  نمكي  ةداعلاك  ناك  ّهلك  كلذ  ءارو  ّنكلو 

سمياج عم  يتینغأ  تیظح   . ّةیضقلا اوسني  ّالأ  ىلع  سانلا 
ةثالثلا رھشألا  يف  بویتوي  ىلع  ةدھاشم  نویلم  نیعبرأو  ةسمخب 

. ءانعلا ّقحتسا  اًرمأ  هانلذب  دھج  ّلك  لعج  ام   ، ىلوألا
ياواھ ىلإ   ، انیتنباو انأو  كاراب   ، انرفاس ماعلا 2015،  ةياھن  وحن 
ذفاون هل  اًریبك  ًالزنم  انرجأتساف   ، اًمئاد لعفن  امك  دالیملا  دیع  ءاضقل 
ةداتعملا ةعومجملا  انیلإ  تّمضناو   ، ئطاشلا ىلع  ّةلطم  ةضيرع 

انبھذ  ، ةریخألا ّتسلا  تاونسلا  يف  انتداعكو   . ةلئاعلا ءاقدصأ  نم 
ةبيرق ةيرحب  ةدعاق  يف  مھتالئاعو  دونجلا  ةرايزل  دالیملا  دیع  موي 

ّالإ كاراب  ىلإ  ةبسنلاب  ةزاجإلا  نكت  مل   ، ماع ّلككو   . زنيراملا دونجل 
يّقلت ىلع  بظاو  دقف   . اًّقح  ، ةزاجإ نوكت  داكلاب  ّةیئزج –  ةزاجإ 

عم رواشتلاو   ، ّةیمویلا ريراقتلا  ىلإ  عامتسالاو   ، ةیفتاھلا تالاصتالا 
نيذلا تاباطخلا  ةبتكو  نيدعاسملاو  نيراشتسملا  نم  رّغصم  قيرف 

ناك اذإ  اّمع  لؤاستلا  ىلإ  كلذ  يب  ادح   . بيرق قدنف  يف  نومیقي 
اذإ اّمعو   ، كلذل تقولا  نیحي  نیح  لماكلاب  حيرتسي  فیك  ّركذتیس 

. اذھ ّلك  يھتني  امدنع  اًّقح  ءاخرتسالل  ًالیبس  دجیس  اندحأ  ناك 
باھذلا نم  ّنكمتنس  نیح  انروعش  نوكیس  اّمع  تلءاست  امك 
لوبتوفلا لمحي  يذلا  لجرلا  انقفاري  نأ  نود  نم  ام  ناكم  ىلإ  اًریخأ 

. يوونلا
تیقب دقف   ، ًالیلق ملحأ  نأب  يسفنل  حمسأ  تنك  يّننأ  مغرب 

. اذھ ّلك  يھتنیس  فیك  ّلیخت  نع  ةزجاع 
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تیبلا يف  ةریخألا  انتنس  يضقنل  نطنشاو  ىلإ  اندع  نیح 
كراشأ تأدب   . ةریبك ةعرسب  ّرمي  تقولا  ّنأ  فرعن  ّانك   ، ضیبألا
ةصقارلا ةلفحلاك  ةریخألا »  » تابسانملا نم  ةليوط  ةلسلسب 

، ریخألا  Easter Egg Roll دیلقتو  ، تايالولا مّاكحب  ةصاخلا  ةریخألا 
كاراب  ، انمق كلذك   . ضیبألا تیبلا  يف  ریخألا  نیلسارملا  ءاشعو 
تنّمضت يتلاو   ، ةدّحتملا ةكلمملا  ىلإ  ةریخألا  ةلودلا  ةرايزب   ، انأو

. ةكلملا انتقيدص  ةيؤرل  ةعيرس  ةلحر 
اّھنإ ًالئاق   ، ثیبازیلإ ةكلملا  وحن  ّصاخ  ريدقتب  كاراب  رعش  املاطل 

ةبھرلاب رعشأ  تنكف  ًاّیصخش  انأ  اّمأ   . توت  ، ةمیكحلا هتّدجب  هّركذت 
ةایح لاوط  اھتتحن  دق  ةرورضلا  نأ  ّكش  ةراھم ال  يھو   ، اھتءافك مامأ 

، ةلیلق تاونس  لبق  موي  تاذ   . ةّماعلا نویع  مامأ  اھلماكب  اھتضق 
ّفص لابقتسال  بیلیف  ریمألا  بناجو  اھبناج  ىلإ   ، انأو كاراب   ، انفقو
لعجب تحجن  يتلا  ةكلملا  ىلإ  لوھذب  ُترظن   . نّییمسرلا رّاوزلا  نم 
ةبضتقم بیحرت  تاملكب  مھتبطاخمب  كلذو   ، ةعرسب نّورمي  سانلا 
يحوي كاراب  ناك  نیح  يف   ، ثيدحلا ةلصاومل  ًالاجم  عدت  ال  ةّيدوو 

هتقو ذخأي  ّمث   ، ةشدردلا ىلإ  نيرخآلا  وعدي  اّمنأكو   ، ّدولاو ةنویللاب 
تاونسلا دعب   . رّاوزلا رورم  يلاوت  لقرعیف  مھتلئسأ  نع  ةباجإلل 

نع ةزجاع  لازأ  ال  ينتدجو   ، هب يئاقل  ىلع  تضقنا  يتلا  ةریثكلا 
. ةعرسب هلمعب  مایقلا  ىلع  هلمح 

نم ّةیحورم  انبكر  ةنس 2016،  ليربأ  / ناسین مّايأ  دحأ  رھظ  دعب 
فيرلا يف  روسدنو  رصق  ىلإ  ندنل  يف  ّيكریمألا  ریفسلا  لزنم 
بیلیف ریمألاو  ةكلملا  ّنأب  ّيقابتسالا  قيرفلا  انَغلبأ   . ةنيدملا برغ 
ًاّیصخش اننادوقیس  امّھنأو   ، انّتیحورم ّطحت  نیح  اننالبقتسیس 

ّمت  ، اًمئاد لاحلا  يھ  امكو   . ءادغلا لوانتل  رصقلا  ىلإ  امھترّایسب 
ىلع ّةیمسر  ةروصب  ّةیحتلا  ءاقلإ  لوكوتوربلا : لوصأب  اًقبسم  انغیلبت 
ةلحر يف  امھتقفارمل  امھترّایس  ّلقتسن  نأ  لبق  اھجوزو  ةكلملا 
رمعلا نم  غلابلا  بیلیف  ریمألا  بناجب  ةمّدقملا  يف  سلجأف   ، ةریصق
سلجي نیح  يف   ، ةدایقلا ّىلوتیس  يذلاو   ، اًماع نیعستو  ةعبرأ 

. ّيفلخلا دعقملا  يف  ةكلملا  بناجب  كاراب 
دوقي يتلا   ، تاونس ينامث  نم  رثكأ  ذنم   ، ىلوألا ّةرملا  كلت  تناك 
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يف اًعم  بكرن  وأ   ، ةيامحلا زاھج  جراخ  نم  صخش  اھلالخ  انترّایس 
ةلأسملا هذھ  ّنأ  ادب   . زاھجلا نم  دارفأ  انقفاري  نأ  نود  نم  ةرّایس 

اًّمھم لوكوتوربلا  ناك  ام  ردقب  انتيامحب  ةجلوملا  قرفلل  ةّمھم 
انتاّكرحت ىلع  اًديدش  اًصرح  رھظت  يتلا  ّةیقابتسالا  قرفلل 
يرجتو اًحیحص  لیصافتلا  ىندأ  ودبي  يكل  اًدھج  لذبتو   ، انتاءاقلو

. أطخ ّيأ  عوقو  نود  نم  رومألا 
، ّةیحتلا انلَدابتو   ، رصقلا لوقح  دحأ  يف  ّةیحورملا  تطبھ  نأ  دعب 
يف اھبناجب  سلجأل  ّيلإ  تأموأ  نیح  تابیترتلا  ّلكب  ةكلملا  تحاطأ 

ُتلواحو يناكم  يف  ُتدّمجت   . رفور جنارلا  ةرّایسل  ّيفلخلا  دعقملا 
امو  ، ويرانیسلا اذھ  ىلع  ينعلطأ  دق  مھدحأ  ناك  اذإ  ام  ّركذتأ  نأ 
كاراب سولج  ىلع  ّرصأ  نأب  وأ  اھيراجأ  نأب  يضقي  بدألا  ناك  اذإ 

. اھبناجب
هّايإ ينكراشت  مل  يذلا  يّددرت  ببس  ةعرسب  ةكلملا  تكردأ 

. ةتبلا
اھدي نم  ةكرحب  ينتلأس  ؟»،  يسلجت نأ  بجي  نيأ  كل  اولاق  لھ  »
امثیح يسلجا   . ءارھ : » تفاضأ ّمث   ، كابرإلاب روعش  ّلك  ّينع  ليزتل 

«. نيديرت
اًدیلقت عیبرلا  يف  بّالطلا  جيرخت  تالافتحا  يف  يتاملك  تناك 
تنك ماع  ّلكو   . ةسادقلا ةبترم  ىلإ  يقتري  داكي  ّيلإ  ةبسنلاب  اًّمھم 
ةيوناثلا سرادملا  تالافتحا  نم  اًددع  راتخأف   ، اھنم ریثكلا  يقلأ 

يتلا ةیمیلعتلا  تاسسؤملا  ىلع  يرایتخا  يف  ةّزكرم   ، تاعماجلاو
اي ةفسآ   ) . اھیف ثّدحتلل  ةّمھم  تّایصخش  ةداع  فیضتست  ال 
يف ( . ينود نم  اًنسح  نایلبت  امّكنكل   ، درفراھو نوتسنرب  يَتعماج 
يف ةملك  يقلأل  وغاكیشل  ّيبونجلا  بناجلا  ىلإ  تدع  ماعلا 2015، 
تناك يتلا  ةيوناثلا  يھو   ،King College Prep يف ّجرختلا  لافتحا 
عضوب اھميركت  ىرج   . ّةیح تیقب  ول  اھیف  ّجرختتس  نوتلدنب  ايداھ 

ّيجسفنب شامقب  اھقافر  هّنيز   ، لافتحالا يف  اھل  غراف  ّيسرك 
. سمشلا رّاود  روھزبو 

ةّدیسلا يتفصب  اھتیقلأ  يتلا  يتاملك  نم  ةریخألا  ةلوجلا  يف 
، يبیسیسیم ةيالو  يف   Jackson State ةعماج يف  تثّدحت   ، ىلوألا
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ثيدحلل ةصرفلا  كلت  تمنتغاف   ، دوسلل ىرخأ  ةعماج  ًاّیخيرات  يھو 
City College يف تثّدحت  كلذك   . ّقوفتلا لیبس  يف  لاضنلا  نع 
يفو 26  . ةرجھلاو ّعونتلا  ةمیق  ىلع  تّزكر  ثیح   ، كرويوین ةنيدمب 

بزحلا حیشرت  بمارت  دلانود  هیف  عزتنا  يذلا  مویلا  يأ   ، ويام / رايأ
مامأ ةملك  يقلأ   ، وكیسكموین يف  تنك   ، ةسائرلل هل  ّيروھمجلا 
ةيوناث يف  اوّجرخت  نيذلا  نّییلصألا  نّییكریمألا  بّالطلا  نم  ّفص 

ام رادقمب   . ةعماجلا لوخد  نووني  ًابيرقت  مّھلك  اوناكو   ، ةریغص ةیلخاد 
ربكأ ةأرجب  رعشأ  تنك   ، اًقمع دادزت  ىلوأ  ةّدیسك  يتبرجت  تناك 
ّيقرعلا شیمھتلا  ىنعم  لوح  ةرشابمو  ةحيرص  تاملكب  ثّدحتأل 

رھظت يتلا  ةیھاركلا  ةقیقح  ثادحألل  حرشأ  نأ  تدرأ   . ّيردنجلاو
. لمألل اًعفاد  مھحنمأو   ، ّيسایسلا باطخلاو  رابخألا  يف 

يف يعقومبو  يب  ّقلعتت  ةلاسر  ثادحألا  كئلوأل  لقنأ  نأ  تلواح 
ام تفرع  يّننأ  اھاوحف   . ةّمھم نوكت  دق  اّھنأب  ترعش  ةلاسر   ، ملاعلا
ةلالس نم  يتآو   ، ةرومغم تشعو   ، اًرومغم ءرملا  نوكي  نأ  ىنعم 
میج همسا  دبع  تادیفح  ىدحإ  يّننأ  ركذأ  نأ  ّبحأ  تنك   . نيرومغم

انيالوراك عرازم  ىدحإب  لوھجم  ربق  يف  ًانوفدم  ناك  اّمبر   ، نوسنبور
، مھلبقتسم يف  نوّركفي  بّالط  مامأ  ثّدحتأل  فقأ  نیحو   . ّةیبونجلا

هعقاو ىلع  ّبلغتي  نأ  ءرملل  نكمي  ّهنأ  لوح  ةداھش  مّدقأ  تنك 
. يحاونلا ضعب  يف  ّهلقأ   ، رومغملا

ماعلا كلذ  عیبر  يف  هترضح  يذلا  ریخألا  ّجرختلا  لافتحال  ناك 
Sidwell ةسردم يف  ایلام  ّجرخت  لافتحا  وھف  ّيصخش : عباط 

انتقيدص ّتلوت   . وینوي / ناريزح نم  ئفاد  موي  يف  میقأ  دقو   ،Friends
ةبسانمل ةدیصق  تّفلأ  يتلا  ةرعاشلا   ، ردنسكلأ ثیبازیلإ  ةزيزعلا 

ام  ، ّفصلا مامأ  ةملك  ءاقلإ   ، ىلوألا ّةرملل  كاراب  بیصنت  لافتحا 
روعشلاو انيدعقم  يف  سولجلاب  انیفتكا  دق   ، انأو كاراب   ، اّننأ ينعي 

ىلع كشوت  يتلا  ایلامب  ةروخف  تنك   . تاھّمألاو ءابآلا  هب  رعشي  امب 
دوعت  ، اًماع حيرتست  نأ  دعبو   ، ابوروأ يف  عیباسأ  ةعضب  ءاضقل  رفسلا 
اھماع تغلب  يتلا  اشاسب  ةروخف  تنك  كلذك   . درفراھ ىلإ  بستنتل 

اًدادعتسا تاعاسلا  ّدعت  تثكمو   ، هسفن مویلا  يف  رشع  سماخلا 
نم ًالدب  اھتضترا  يتلاو  ةیقیسوملا  هیسنویب  ةلفح  ىلإ  باھذلل 
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يف فیصلا  مظعم  ءاضق  يونت  تناك  امك   . اھدالیم دیع  ةلفح 
كارابو لصأ  ّىتح  ةلئاعلا  ءاقدصأ  عم  میقتف   ،Martha’s Vineyard
سرامتو ددج  ءاقدصأ  ىلإ  فرعتتس  كانھو   . ةزاجإ ءاضقل  كانھ  ىلإ 

كلذك  . ةعيرسلا تابجولل  معطم  يف  لمعلا  يھو  ىلوألا  اھتفیظو 
ىلع  ، سمشلا ةّعشأ  تحت  تسلج  يتلا  يّمأب  ةروخف  تنك 
ةأرملا كلت  تحجن  دقل   . نيدوسأ ءاذحو  ًاناتسف  ةيدترم   ، ّانم ةبرقم 

نأ نود  نم  انعم  ملاعلا  لوح  رفسلاو  ضیبألا  تیبلا  يف  ةماقإلاب 
. اًئیش اھّتیصخش  يف  كلذ  ّریغي 

. يھتنت داكت  انتّمھم  ّنأل   ، اًعیمج انب  ةروخف  تنك 
ناعمدت هینیع  تيأر   . ّيطلل لباق  ّيسرك  يف  يبرقب  كاراب  سلج 
حرسملا ىلع  ریست  ایلام  دھاشي  وھو  ّةیسمشلا  هترّاظن  فلخ 

ىقلأ مّايأ  ةثالث  لبقف   ، بعتم ّهنأ  ملعأ  تنك   . اھتداھش مالتسال 
هباسحل لمع  قوقحلا  ّةیلك  نم  هل  قيدص  ةزانج  يف  نیبأت  ةملك 

يف رانلا  نیّفرطتملا  دحأ  حتف   ، نیموي دعبو   . ضیبألا تیبلا  يف 
ةعست لتقف   ، اديرولف  ، ودنالروأ يف  ًاّیسنج  نییلثملل  ّيلیل  ىھلم 
ةّمھملا تناك   . نيرخآ نیسمخو  ةثالث  حرجو  اًصخش  نیعبرأو 

ىلع اًديدج  ًالیلد  موي  ّلك  مّدقت  يجوز  قتاع  ىلع  ةاقلملا 
. اھتماسج

ناك اّمم  ریثكب  رثكأ  ّيوبألا  هرودب  اًمزتلمو  اًحلاص  اًدلاو  كاراب  ناك 
ناك دقف   . تایحضتلا ضعبب  مایقلا  ىلإ  ّرطضا  كلذ  عمو   ، هوبأ هیلع 
نم ّأزجتي  ال  اًءزج  مھتاجاحو  هوبخان  تابو   ، ًابأ حبصأ  نیح  ًاّیسایس 

. انتایح
ّعتمتي نأ  كشو  ىلع  ّهنأ  كردأ  نیح  ًالیلق  ملألاب  رعش  ّهنأب  ّكش  ال 
اناتنبا ّدعتست  امنیب  تقولا  نم  ديزمب  معنيو  ةيرحلا  نم  ديزمب 

. لزنملا ةرداغمل 
اًمامت  ، امھل لبقتسملاف   ، نابھذت امھعدن  نأ  انیلع  ناك   ، نكلو

. نوكي نأ  يغبني  امك 
ةیتاع ّةيدعر  ةفصاع  طسو  ترفاس   ، ویلوي / زومت رھش  رخاوأ  يف 

، ةفینع ةّيوج  تّابطمل  ةرئاطلا  اھلالخ  تّضرعت   ، ایفلدالیف ىلإ 
اّھلعل  . ّيطارقميدلا بزحلل  رمتؤم  يف  ةریخألا  ّةرملل  ًاباطخ  يقلأل 
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رلدأ نیلوراك  تناك   . يتایح يف  بعصألا  ةيوجلا  ةلحرلا  تناك 
عیباسأ شیعت  يتلاو  يلمع  قيرف  يف  لصاوتلا  ةريدم   ، سلاروم

ىلإ ةلحرلا  هتّببس  يذلا  ّرتوتلا  ّيدؤي  نأ  نم  ةقلق   ، ةریخألا اھلمح 
ةرئاطلاب رفسلا  ریثي  يتلا  يھو   ، اسیلیم تسلج  امك   . اھضاخم ءدب 

انأ اّمأ   . اھدعقم يف  ةعقوقتم   ، ةيداعلا فورظلا  يف  ىتح  اھفوخ 
عیطتسأل بسانملا  تقولا  يف  لوصولا  يف  ّالإ  ّركفأ  نكأ  ملف 

ءاقلإ ىشخأ  دعأ  مل  يننأ  مغربو   . يباطخ ءاقلإ  ىلع  ّنرمتلا 
يف اًحایترا  دجأ  تنك  يّننأ  ّالإ   ، ةریبكلا دوشحلا  مامأ  تاملكلا 

. يبطخل دادعتسالا 
، ىلوألا ّةرملا  يف  ةسائرلل  كاراب  حّشرت  لالخو  ماعلا 2008،  يف 

هتظفح ىتح  ّيطارقميدلا  رمتؤملا  مامأ  يباطخ  ىلع  اًرارم  تّنرمت 
نأ كاذنآ  يل  قبس  دق  نكي  مل  ّهنأل  ةھج  نم   ، هلیصافت ّلكب  ًابیغ 
ىرخأ ةھج  نمو   ، نويزفلتلا ربع  ّيح  لقن  يف  اذھك  ًاباطخ  تیقلأ 
ترج امدعب  حرسملا  يلتعأ  تنك  كاذنآ   . اًریبك ناك  ناھرلا  ّنأل 

. اھدلب ّبحت  ةبضاغ ال  ءادوس  ةأرما  يّننأ  ىلع  يريوصتو  يتنطیش 
حرشأو  ، يسفن نسنؤأل  ةصرفلا  ةلیللا  كلت  يف  يباطخ  ينحنم 
ریباعتلاو ةيروتاكيراكلا  روصلا  يتاملكب  وحمأو   ، انأ نَم  يتوصب 

ّيطارقميدلا رمتؤملا  يفو  ماوعأ  ةعبرأ  دعب   . ينتلوانت يتلا  ةیطمنلا 
اّمع ةسامحب  تّملكت   ، ةیلامشلا انيالوراك   ، تولراش يف  میقأ  يذلا 
لجر لازي  ال  ّهنأ  فیكو   ، ىلوألا هتيالو  لالخ  يف  كاراب  ىدل  هتيأر 
ّریغت ال  ةسائرلا   » ّنأ تكردأ  فیكو   ، هتّجوزت يذلا  هنیع  ئدابملا 

«. هتقیقح فشكت  لب  ناسنإلا 
ةقباسلا ةسفانملا   ، نوتنیلك يرالیھ  دناسأ  تنك   ، ّةرملا هذھ 

ماعلا يف  تضیخ  يتلا  ةسرشلا  ةيدیھمتلا  تاباختنالا  يف  كارابل 
يأ وحن  رعشأ  مل   . ةلاّعفلاو ةصلخملا  هّتیجراخ  ةريزو  حبصت  نأ  لبق   ،2008
ضوخ لعج  ام  وھو   ، يجوز هاجت  هب  ترعش  يذلا  فغشلاب  حشرم 
تمزلأ يّننكل   . ًانایحأ ّيلإ  ةبسنلاب  ًابعص  نيرخآلا  لجأ  نم  تالمحلا 
عوضوم ّيأ  وأ  صخش  ّيأ  لوح  ًاباطخ  يئاقلإ  دنع  ةدعاقب  يسفن 

امو ّةوقب  هب  نمؤأ  ام  ّالإ  لوقأ  ّالأ  يھو   ، ةسایسلا كلف  يف  نارودي 
. ّةوقب هب  رعشأ 
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مل  . رمتؤملا زكرم  ىلإ  ُتعرسأو   ، ایفلدالیف يف  ةرئاطلا  انب  ّتطح 
دعب  . نیّترم يباطخ  عجارأو  يسبالم  لّدبأل  ّالإ  تقولا  يل  ّنستي 
يتلا فواخملا  نع  تّملكت   . يتقیقح تلقو  ربنملا  ىلإ  تجرخ  كلذ 
ّتب مكو   ، ضیبألا تیبلا  يف  انیتنبا  ةیبرت  لوح  ةيادبلا  يف  ينترتعا 
يرالیھ يف  قثأ  يّننإ  تلق   . نیّتیكذ نیّتباشك  امھب  ةروخف  مویلا 
يتلا ةبولطملا  عابطلاب  ّىلحتتو   ، ةسائرلا تاّبلطتم  مّھفتت  اّھنأل 
يف رخآ  حّشرم  ّيأ  نع  ةءافك  ّلقت  ال  اّھنألو   ، ةدایقلا ّيلوت  اھّلوخت 
. هھجاوي نأ  اندلب  ىلع  يذلا  بعصلا  رایخلاب  ُتفرتعا  امك   . خيراتلا
حضفیل هتوص  ءرملا  عفري  نأ  ّمھملا  نم  ّهنأب  يتلوفط  ذنم  تنمآ 
كاذنآ ّانك   ، ةحارصبو  . مھاوتسم ىلإ  ردحني  نأ  نود  نم  نيرّمنتملا 

نع ّربعيو   ، تّایلقألا يردزي  ّهنأ  هماثآ  نیب  نم   ، اًرّمنتم ًالجر  هجاون 
نأ تدرأ   . هتوص ىلعأب  اندلب  راقو  ىّدحتيو   ، برحلا ىرسأل  هراقتحا 
يتلا ةیھاركلا  ةغل  ّنأو   ، اھتیمھأ تاملكلل  ّنأ  نّویكریمألا  مھفي 

ةیقیقحلا حورلا  سكعت  ال  مھتانويزفلت  تاشاش  ربع  اھنوعمسي 
روعش دشانأ  نأ  تدرأ   . اھّدض تيوصتلا  انعسوب  ّنأو   ، اندلبل
ةاونلاب كّسمتن  نأ  اننكمي   ، ةّمأكو  ، اّننأ ةركفب  يأ   ، راقولاب نّییكریمألا 
انراقو انّنكم  املاطل   . لایجأ ذنم  ءاقبلا  يتلئاعل  تحاتأ  يتلا  ةبلصلا 
ّنكل  ، اًمئاد لھسألا  وھ  نكي  ملو   ، اًرایخ كلذ  ناك   . باعصلا زواجت  نم 
هب نوموقي  اوناك  مارتحالا  نم  ردق  ربكأ  مھل  ّنكأ  نيذلا  صاخشألا 
دقو  ، هساسأ ىلع  شیعلا   ، انأو كاراب   ، انلواح راعش  ةّمث   . موي ّلك 

، مھاوتسمب نوردحني  نیح  ربنملا : ىلع  نم  ةلیللا  كلت  يف  هتنلعأ 
. اناوتسمب عفترن 

طيرش رھظ   ، باختنالا موي  نم  طقف  عیباسأ  لبقو   ، نيرھش دعب 
هیف ىھابت   ، هنم ةلفغ  يف  ماعلا 2005  ّروُص  بمارت  دلانودل  ويدیف 

، ءاسن ىلع  ًاّیسنج  ءادتعالاب  ةینويزفلت  جمارب  مّدقم  مامأ 
مالعإلا لئاسو  تعضو  اّھنأ  ةجردل  ةیقوسو  ةئیند  ةغل  اًمدختسم 
لومعملا ةمشحلا  دعاوق  فلاخت  نأ  نود  نم  اھسابتقا  ةلضعم  مامأ 
عامسإ لجأ  نم  دعاوقلا  كلت  لھاجت  ّمت  ةياھنلا  يف  نكلو   . اھب

. حّشرملا توص  نّییكریمألا 
كانھ ناك  نكلو   . مالكلا كلذ  تعمس  نیح  ّينذأ  قّدصأ  ال  تدك 
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نيذللا ّيروكذلا  حازملاو  ديدھتلا  يف  ملؤم  وحن  ىلع  فولأم  رمأ 
. يتلعفب وجنأو  كب  ىذألا  قحلأ  نأ  عیطتسأ   . طيرشلا كلذ  يف  ارھظ 

ّهنكل  ، لوادتلا نع  اًدیعب  رشعملا  بادآ  هتقبأ  ةیھارك  ریبعت  كلذ  ناك 
. اًّرونتم نوكي  نأ  هب  ضرتفُي  يذلا  انعمتجم  میمص  يف  اًنماك  ّلظ 
لثم صخشل  حامسلل  يفكت  ةجردب  ًالوبقمو  ًاّیح  ّلظ  ریبعتلا  كلذ 
نكردي ّنك  ّنھفرعأ  يتاوللا  ءاسنلا  ّلك   . هب يھابتلاب  بمارت  دلانود 
كردي ناك  فلتخم »  » ّهنأب رعشي  نأ  ىلع  مغرُأ  صخش  ّلكو   ، كلذ
هعمسي ّالأ  نولمأي  ّانم  نوریثك  ناك  ام  اًديدحت  وھ  مالكلا  كلذ   . كلذ

، ةرطیسلا  . هنوعمسیس مّھنأ  لمتحملا  نمف   ، كلذ عمو   ، اًدبأ انؤانبأ 
. هّتیناسنإ نم  ناسنإلا  ديرجت  نم  اًعون  تناك   ، اھب ديدھتلا  ّىتح  وأ 

. ةطلسلا عاونأ  عشبأ  اّھنإ 
نأ ّيلع  ناك   . طيرشلا كلذ  يعامس  دعب  ًابضغ  يدسج  فجترا 

عوبسألا يف  يرالیھل  اًمعد  ّيباختنا  ناجرھم  يف  ةملك  يقلأ 
ىلإ ّةرطضم  ينتدجو   ، اھتاردق نع  عفادأ  نأ  نم  ًالدبو   . يلاتلا
مامأ يتوص  عفر  ىلإو   ، ةرشابم بمارت  تاملك  ىلع  ّدرلا  ةلواحم 

. هتوص
Walter Reed زكرمب ةفرغ  يف  يسولج  ءانثأ  يتملك  تبتك 

تحار  . رھظلا يف  ةحارجل  يّمأ  تعضخ  ثیح   ، يئافشتسالا
ةيرخسلا نم  ریثكلاب  تھبوج  دق  كاذنآ  تنك   . ةعرسب ّقفدتت  راكفألا 

. عفترم توص  ةبحاصو   ، ةأرماو  ، ءادوس ينوكل  داقتنالاو  ديدھتلاو 
يذلا يلعفلا  ناكملا  ىلإ  يأ   ، يدسج ىلإ  اًھّجوم  ءزھلاب  ترعش 
نوتنیلك يرالیھ  قحالي  بمارت  دلانود  تدھاش   . ملاعلا يف  ّهلتحأ 
ةفاسم ىلع  فقيو   ، ّملكتت يھو  اھعبتيو   ، تارظانملا ىدحإ  يف 
ىذألا قحلأ  نا  عیطتسأ   . اھروضح ميزقت  ًالواحم   ، اھنم اًّدج  ةبيرق 

ةایح ةلیط  تاناھإلا  هذھ  ًانایحأ  ءاسنلا  يناعت   . يتلعفب وجنأو  كب 
، ّةيدسج تاّشرحتو   ، ناجھتسا تاحیص  ةئیھ  ىلع   ، اھلماكب
. انّتوق فزنتستو   ، انرعاشم حرجت  رومألا  كلت   . عمقو  ، تاءادتعاو
ریبك رخآلا  اھضعبو   ، ىرُت اّھنأ ال  ةجردل  ةریغص  نوكت  دق  حورجلا  ضعب 
كلت مكارتت  نیلاحلا  اتلك  يفو   . اًدبأ ىفشت  ًابودن ال  كرتيو   ، حوتفمو

، امھیلإو لمعلاو  ةسردملا  نم   ، ناكم ّلك  يف  اھلمحنو   ، حورجلا
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انلواح اّملكو   ، انتدابع نكامأ  يفو   ، اندالوأ ّيبرن  ثیح  لزنملا  يفو 
. مّدقتن نأ 

نكي مل   . ّيلإ ةبسنلاب  ىرخأ  ةعفص  بمارت  تاقیلعت  تناك 
ةبتاك  ، زتیفروھ هراس  عم  تلمع   . ّدر نود  نم  هتلاسر  كرت  يعسوب 
يطخس تّلوحو  ماعلا 2008،  ذنم  ينقفارت  يتلا  ةعرابلا  تاباطخلا 
نيرشت نم  موي  تاذ  اھتیقلأ   ، يّمأ تفاعت  نأ  دعبو   . تاملك ىلإ 
يرعاشم نع  ُتّربع   . ریشبماھوین  ، رستشنام يف  ربوتكأ  / لوألا

هذھ  . ًاّیعیبط سیل  اذھ  : » مھل تلق   . ةقاطلاب معفم  روھمج  مامأ 
نكمي الو  نیشم  رمأ  اذھ   . فولأملا ىنعملاب  ةسایس  تسیل 

ّنأب يتقث  نع  امك   ، يفوخو يبضغ  نع  تّربع  هب .» لوبقلا 
تیقلأ  . هب نوموقي  نيذلا  رایخلا  ةعیبط  اًمامت  نوعي  نّییكریمألا 

. يبلق قامعأ  نم  باطخلا  اذھ  تاملك 
دق يتاملك  نوكت  نأ  ةیجار   ، نطنشاو ىلإ  ةدئاع  ترفاس  ّمث 

. ةیغاص ًاناذآ  تیقل 
لزنم ىلإ  لاقتنالل  ّططخن   ، انأو كاراب   ، انأدب  ، فيرخلا لصف  يف 
يكل نطنشاو  يف  ءاقبلا  انّررق  امدعب   ، رياني / يناثلا نوناك  يف  ديدج 

اذھ يف  . Sidwell يف ةيوناثلا  اھتسارد  يھنت  نأ  اشاس  عیطتست 
لبق ماع  ةحارتسا  شیعت  اكریمأ  بونج  يف  ایلام  تناك   ، تقولا
ملاع بخص  نع  ناكمإلا  ردق  ةدیعب  ءاقبلا  ةّيرح  ةّقوذتم   ، ةعماجلا
اوھني يكل  ّيقرشلا  حانجلا  يف  يلمع  قيرف  تدشان   . ةسایسلا
يف ریكفتلا  مھیلع  ناك  ولو  ىتح   ، ٍقار ىوتسم  ىلع  مھتّمھم 
نیب ةكرعملا  ةّدح  تّدتشا  ولو  ىتحو   ، ةديدج فئاظو  ىلع  روثعلا 
تتاب اّھنأ  ةجردل   ، موي دعب  اًموي  بمارت  دلانودو  نوتنیلك  يرالیھ 

. مھھابتنا ّلك  بطقتست 
، باختنالا ةلیل  يأ  ماعلا 2016،  نم  ربمفون  / يناثلا نيرشت  يف 7 
ىلإ مامضنالل  ایفلدالیف  ىلإ  ةعيرس  ةلحرب   ، انأو كاراب   ، انمق
مامأ میقأ  يذلا  ریخألا  ّيباختنالا  ناجرھملا  يف  اھتلئاعو  يرالیھ 
ًاّیباجيإ ّماعلا  جازملا  ناك  . Independence Mall يف مخض  دشح 

كلت يف  يرالیھ  هتسكع  يذلا  لؤافتلا  ينعّجش   . اًعَّقوتم زوفلاو 
كلذك  . ریبك قرافب  اھمّدقت  ترھظأ  يتلا  يأرلا  تاعالطتساو   ، ةلیللا
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وأ نّویكریمألا  اھلبقي  يتلا  تافصلا  لوح  هكردأ  ينتننظ  ام  ينعّجش 
ّنأ ترعش  يّننكل   ، اًئیش ضرتفأ  مل   . مھدئاق دنع  اھنولبقي  ال 

. انتحلصم يف  يھ  تالامتحالا 
ةلیل هبعلن  رود  يل  وأ  كارابل  نكي  مل   ، تاونس ذنم  ىلوألا  ّةرملل 

، جئاتنلا رظتننل  قدانفلا  دحأ  يف  اًحانج  انزجح  دق  نكن  مل   . باختنالا
ّيأ نم  نويزفلت  بخص  عمسُي  ملو   ، تّالبقملا يناوص  ّدمُت  ملو 
وأ يجایكامب  مامتھالا  وأ  يرعش  فیفصت  ّيلع  نكي  مل   . ةيواز
وأ  ، ةمداقلا ةبسانملل  انیتنبا  ةئیھت  انیلع  نكي  ملو   ، يسبالمب
انیلع نكي  مل   . لیللا نم  رّخأتم  تقو  يف  هئاقلإل  باطخ  دادعإ 
قاذملاو  ، انباحسنا ةيادب  تناك  كلت   . انجھبأ ام  اذھو   ، ءيشب مایقلا 

انعقوم يف  لازن  اّننأب ال  ّكش  . ال  لبقتسملا هیلع  نوكي  دق  امل  ّلوألا 
اًدوھش طقف  ّانك   . انل نكت  مل  ةمداقلا  ةظحللا  ّنكل   ، ّيروتسدلا

. اھیلع
يریلاف انوعدف   ، تقولا ضعب  لبق  رھظت  نل  جئاتنلا  ّنأ  انملع 

. ضیبألا تیبلا  يف  امنیسلا  ةعاق  يف  ملیف  ةدھاشمل 
، هناونع ال   ، ةلیللا كلت  هاندھاش  يذلا  ملیفلا  نع  اًئیش  ّركذتأ  ال 
نأ عطتسأ  مل   . مالظلا يف  تقولا  يضقن  ًاّیلعف  ّانك   . هعون ىتح  الو 
ناك ام   . يھتنت داكت  ّةیسائرلا  كاراب  ةيالو  ّنأ  ينھذ  نم  درطأ 
تاملك تارشع   ، عادولا تاملك  وھ  اًّدج  بيرق  تقو  يف  انرظتني 
مھانببحأ نيذلا  لمعلا  قيرف  دارفأ  أدبي  امیف   ، ةیفطاعلا عادولا 

ماق امب  موقن  نأ  انفدھ  ناك   . ضیبألا تیبلا  ةرداغمب  اًریثك  مھانرّدقو 
ربكأ ىلع  ةطلسلا  لاقتنا  لعجو   ، انلجأ نم  شوب  ارولو  جروج  هب 
دادعإب آدب  دق   ، انأو كاراب   ، انلمع اقيرف  ناك   . ةسالسلا نم  ردق 
تیبلا يف  انفلخیس  نمل  ةیفتاھلا  ماقرألاو  نيوانعلا  حئاولو  ريراقتلا 
ىلع اوكرت  ّيقرشلا  حانجلا  يّفظوم  نم  ریثكلا  ّنأ  امك   . ضیبألا
لماك نع  اھیف  اوبرعأ   ، دیلا ّطخب  ةبوتكم  ةریثك  ّدو  تاملك  مھبتاكم 
مھتّمھم يف  مّھلحم  نّولحیس  نَم  ةدعاسمل  مھدادعتسا 

. ةديدجلا
دادعتسالاب اًضيأ  انأدب  اّننكل   ، ةریثكلا ّةیمویلا  انلغاشم  ّانع  بغت  مل 

، نطنشاو يف  ءاقبلل  نیسّمحتم  كارابو  تنك   . انرظتني امل  قوشب 
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ثیح  ، وغاكیشل يبونجلا  بناجلا  يف  ًاثرإ  انل  سّسؤن  نأ  انررق  اّننكل 
، ةسّسؤم قلطن  نأ  انّررق  كلذك  يسائرلا .» امابوأ  زكرم   » میقنس

ةأرجلا زيزعتو   ، ةداقلا نم  ديدج  لیجل  عیجشتلا  ميدقت  اھتّمھم 
ناك اھّمھأ  ّنكل   ، لبقتسملا يف  ةریثك  فادھأ  انیلكل  ناك   . مھيدل
اًضيأ تملع   . مھراكفأو نّابشلل  معدلاو  ةحاسملا  نم  ديزم  ریفوت 
نأ اننكمي  ّصاخ  ناكم  نع  ثحبلا  تأدبو   ، ةزاجإ ىلإ  ةجاحب  اّننأ 

مسقي نأ  دعب   ، رياني / يناثلا نوناك  يف   ، ةلیلق اًمّايأ  هیف  حيرتسن 
. نیمیلا ديدجلا  سیئرلا 

. ديدجلا سیئرلا  ىلإ  ّالإ  ةجاحب  نكن  مل 
هتيأر  . ّيولخلا كاراب  فتاھ  ّزأ   ، ءاوضألا تداعو  ملیفلا  ىھتنا  نیح 
. ًالیلق هابجاح  دقعنا  دقو   ، رظنلا دیعي  ّمث   ، ةفطاخ ةرظن  هیلإ  يقلي 

«. ةبيرغ ودبت  اديرولف  جئاتن   » . لاق  ،« هھ »
، ةظقیلا نم  ءيش  لب   ، رطخلاب رذنت  ةربن  يأ  هتوص  يف  نكي  مل 
أدبو  . اًدّدجم فتاھلا  ّزأ   . سبایلا بشعلا  طسو  ةأجف  تجّجأت  ةرمجك 

، سامیس دیفياد  نم  درت  تامولعملا  ّنأ  تفرع   . قفخي يبلق 
يف وھو  ةدراولا  رابخألا  بقاري  يذلا   ، يسایسلا كاراب  راشتسم 
لكب ةصاخلا  ةیباختنالا  تاباسحلا  ّةقدب  مھفيو   ، يبرغلا حانجلا 

اھظحالیسف  ، عوقولا كشو  ىلع  ةثراك  ةّمث  تناك  اذإ   . ةعطاقم
. اًركاب سامیس 

عامسل ةدعتسم  يّننأ  نم  ةقثاو  ریغ   ، يجوز هجو  يف  تّسرفت 
كلت يف   . ّراس ربخ  ّهنأ  ُدبي  مل  وھف   ، كلذ ناك  ًاّيأو   . هلوقیس ام 

. فوخ ىلإ  ّلوحتي  يقلقبو   ، يتدعم يف  ضابقناب  ترعش  ةظحللا 
امھل تلق   ، ىلوألا جئاتنلا  يف  ناشقانتي  يریلافو  كاراب  أدب  امیفو 
اًرمأ وجرأ  انأو   ، دعصملا ىلإ  ترس   . ةماقإلا ّرقم  ىلإ  دعصأس  يننإ 
اّمبر  . مونلل دلخأو  ءيش  ّلك  يسفن  نع  بجحأ  نأ  وھو   ، اًدحاو

. هتھجاومل ةّدعتسم  نكأ  مل  يّننكل   ، يرجي ناك  ام  تمھف 
دلانود نّویكریمألا  نوبخانلا  راتخا  رابخألا : تّدكأت   ، يمون ءانثأ 

. ةیكریمألا ةدّحتملا  تايالولل  لبقملا  سیئرلا  نوكیل  بمارت 
. هلیجأت يننكمي  ام  دعبأ  ىلإ  ربخلا  كلذ  يتفرعم  لّجؤأ  نأ  تدرأ 

نطنشاو ءامسو   ، ًابیئكو اًرطام  حابصلا  ناك   ، تظقیتسا نیح 
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ّهنأ ىلع  كلذ  ریسفت  ىوس  ينعسي  مل   . ةيدامرلا مویغلاب  ةّدبلم 
ةسردملا ىلإ  اشاس  تضم   . ديدش ءطبب  مّدقتي  تقولا  ناك   . ةزانج

انب تلّصتا   . هقيدصت نكمي  يذلا ال  رمألا  اذھ  باعیتسا  لواحت  يھو 
اتلكل تلق   . اھتوص يف  ودبي  قیمعلا  بارطضالاو   ، ایفیلوب نم  ایلام 
ّفكأ ملو   . ماري ام  ىلع  ریستس  رومألا  ّنإو  امّھبحأ  يّننإ  نیتاتفلا 

. هنیع رمألاب  يسفن  عانقإ  ةلواحم  نع 
ةثالث وحن  ىلع  نوتنیلك  يرالیھ  تزاح   ، ةیئاھنلا ةّلصحملا  يف 
تاوصأ ىلع  رطیس  بمارت  ّنكل   ، اھمصخ نم  رثكأ  توص  نیيالم 

نیب ةرثعبم  توص  فلأ  نینامث  نم  ّلقأ  لضفب  يباختنالا  عمجملا 
نأ لواحأ  نلو  ةیسایس  ُتسل   . نغیشیمو نسنوكسيوو  اینافلسنب 
ریغ ناك  ام  وأ  ًالوؤسم  ناك  نَم  نّھكتأ  وأ   ، جئاتنلل ًالیلحت  مّدقأ 
اوبھذ صاخشألا  نم  ربكأ  اًددع  ّنأ  ول  طقف  تّینمت   . فصنم
ىلع  ، ءاسنلا نم  ددعلا  اذھب  ادح  اّمع  اًمئاد  لءاستأسو   . تيوصتلل
رایتخاو  ، ةیئانثتسا تاءافك  تاذ  ةحّشرم  ضفر  ىلإ   ، صوصخلا هجو 

انیلع تابو  ترھظ  ةجیتنلا  ّنكل   . ّنھل اًسیئر  ءاسنلا  هركي  لجر 
. اھعم شياعتلا 

، تامولعملا دورو  ةعباتمل  ًابيرقت  لیللا  لاوط  اًرھاس  كاراب  ّلظ 
اًزمر هتفصب   ، ةّمألا ىلإ  جرخي  نأ  هنم  بلُط  دقف   ، ةداعلا تجرد  امكو 
ىلع هدسحأ  مل   . ةمدصلاب روعشلا  ّلبقت  ىلع  اھتدعاسمل   ، تابثلل
هقيرف دارفأ  ىلع  ةیعیجشت  ةملك  ىقلأ   ، حابصلا يف   . ةّمھملا كلت 
ةنیصر ةملك  ىقلأ  ًابيرقت  رھظلا  دنعو   ، ّيوضیبلا بتكملا  يف 
ةدحولا ىلإ  هتداعك  ةّمألا  ًایعاد   Rose Garden نم ةنئمطمو 

اًضعب مھضعب  اومرتحي  نأ  نییكریمألا  ًالئاس   ، راقولاب ّيلحتلاو 
. انّتیطارقميد اھتعضو  يتلا  تاسّسؤملا  اومرتحيو 

عم ّيقرشلا  حانجلا  يف  يبتكم  يف  مویلا  كلذ  رھظ  دعب  تسلج 
ىلع ةفرغلا  يف  مّھلك  اوعمجت  نيذلا   ، يلمع قيرف  دارفأ  ّلك 
ناك  . ىرخألا فرغلا  نم  اھب  ءيج  يتلا  بتاكملا  يساركو  كئارألا 
اوتأ نوریثك  مھنیبو   ، تاّیلقألا ءانبأو  ءاسنلا  نم  يقيرف  دارفأ  مظعم 
مھفعض طاقن  ّلك  ّنأب  اورعشو  نوریثكلا  ىكب   . ةرجاھم تالئاع  نم 

يف مھدوھج  ىراصق  اولذب  صاخشألا  كئلوأ   . تفشكنا دق 
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نأ تلواح   . اھنومعدي يتلا  اياضقلاب  نونمؤي  اوناك  مّھنأل  مھفئاظو 
مھسفنأب رخفلاب  اورعشي  نأ  مھیلع  ّنإ  فطعنم  لك  دنع  مھل  لوقأ 

ةینامث وحمي  نأ  هنكمي  ال  اًدحاو  ًاباختنا  ّنأبو   ، ّمھم مھلمع  ّنأبو 
. رییغتلا نم  ماوعأ 

وھو  . اھلقن انیلع  يتلا  ةلاسرلا  تناك  كلت   . ءيش ّلك  رسخن  مل 
ملاعلا ّهنإ   . انعقاو ّهنكل   ، ًاّیلاثم رمألا  نكي  مل   . اًّقح هب  نمؤأ  تنك  ام 

وحن انتریسم  هّجون  نأو  نیمزاح  ىقبن  نأ  نآلا  انیلعو   . وھ امك 
. مّدقتلا

ىلإ رظنلا  نیب  ةقلاع  ينتدجو   . اًّقح ةياھنلا  انغلب  دق  ّانك  كاذنآ 
ًالاؤس اًراركتو  اًرارم  يسفن  ىلع  حرطأ   ، مامألا ىلإ  رظنلاو  ءارولا 

؟ مودي ءيش  ّيأ  اًدحاو : اًدّدحم 
ةيداحلا ةلئاعلاو   ، نیعبرألاو ةعبارلا  ّيكریمألا  سیئرلا  ةلئاع  ّانك 

كلذك  . ضیبألا تیبلا  يف  نیتلماك  نیتيالو  يضقت  يتلا  طقف  ةرشع 
نیحو ّهنأ  تلمأ   . ىلوألا ءادوسلا  ةلئاعلا  اًمئاد  ىقبنسو  ّانك 

، لبقتسملا يف  ضیبألا  تیبلا  ةرايزل  مھدالوأ  يلاھألا  بحطصي 
نودجیس  ، اًروتانس امھدلاو  ناك  نیح  اشاسو  ایلام  ُتبحطصا  امك 
ّمھملا نم  ّنأ  تّركف   . انھ انتلئاع  هتضق  يذلا  تقولاب  ّركذي  ام 

. ناكملا اذھل  ریبكلا  خيراتلا  راطإ  يف  انروضح  لیجست 
نم ًاّیمسر  اًمقط  نییكریمألا  ءاسؤرلا  ّلك  بلطي  مل   ، ًالثم
كاراب ةيالو  لالخ  يفو   . كلذ لعفن  نأ  ىلع  تصرح  يّننكل   ، يناوألا
ةبيرقلا  ، ةميدقلا ةیلئاعلا  ماعطلا  ةفرغ  روكيد  ّریغن  نأ  انرتخا  ةیناثلا 
اھانحتفو اًثيدح  اًرھظم  اھیلع  انیفضأف   ، ةیمسرلا ماعطلا  ةفرغ  نم 
ّيلامشلا اھرادج  ىلع  انّقلع  امك   . ىلوألا ّةرملل  روھمجلا  مامأ 
ةماسرلل ءاقرزلاو  ءارمحلاو  ءارفصلا  ناولألاب  ةلھذم  ةيديرجت  ةحول 

ّينف لمع  ّلوأ  تحبصأ  يتلاو   ،« ةمایقلا  » اھمساو ساموت  املأ 
يف ةمئادلا  ةّینفلا  ةعومجملا  ىلإ  فاضُي  ءادوس  ةأرما  عیقوت  لمحي 

. ضیبألا تیبلا 
يف  ، ضیبألا تیبلا  ناردج  جراخ  يقب  اًرمع  لوطألا  رثألا  ّنأ  ّالإ 
جتني وھو   ، فصنو ماوعأ  ةعبس  هئاشنإ  ىلع  ّترم  يذلا  ناتسبلا 
دَربلاو راطمألاو  جولثلا  مغرب  اًدماص  ّلظو   . ًاّيونس ماعطلا  نم  اًّنط  وحن 
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دالیملا دیع  ةرجش  ةفصاعلا  حايرلا  تطقسأ  نیح  ىتحو   ، ديدشلا
لبق تدرأ   . ةلیلق ماوعأ  لبق  اًرتم  رشع  ةثالث  اھلوط  غلابلا  ةینطولا 

هتحاسم انعّسوف   ، هّتيرارمتسا نمضأ  نأ  ضیبألا  تیبلا  يترداغم 
انفضأ  . ىلوألا ةحاسملا  يَفعض  نم  رثكأ  يأ   ، اًّعبرم اًرتم  غلبتل 260 

انئج بیحرتلل  ةفیقسو   ، ةیبشخ دعاقمو  ةراجحلا  نم  تّارمم  هیلإ 
نمو  ، ورنومو نوسيدامو  نوسرفج  ءاسؤرلا  يضارأ  نم  اھباشخأب 
دعبو  ، هتلوفط نبالا  غنیك  رثول  نترام  روتكدلا  شاع  ثیح  لزنملا 
ّسركأل ةیبونجلا  ةقيدحلا  يف  ترس   ، فيرخلا لصف  مّايأ  دحأ  رھظ 

. دولخلل ناتسبلا 
لجأ نم  اندوھج  يف  انورزآ  نورصانم  مویلا  كلذ  يف  ّيلإ  مضنا 
نَیبلاط ىلإ  ةفاضإ   ، تاونسلا ّرم  ىلع  لافطألا  ةّحصو  ةيذغتلا 
ةسردم يف  يئادتبا  سماخلا  فصلا  يف  اوناك  نیح  انودعاس  نّمم 

كلذك  . نیغلاب اًصاخشأ  مویلا  نوحبصي  نوداكي  نيذلاو   ،Bankroft
رداغ يذلا   ، ساك ماس  مھنیب  نمو   ، يلمع قيرف  دارفأ  مظعم  رضح 

. ةبسانملا كلت  لجأل  داع  ّهنكل  ماعلا 2014،  يف  ضیبألا  تیبلا 
هب ألتما  يذلا  دشحلا  ىلإ  رظنأ  انأو  ينرمغت  فطاوعلاب  ترعش 
نيذلا يلمع  قيرف  دارفأ  ّلكل  نانتمالاب  ترعش  كلذك   . ناتسبلا
ّطخب ةبوتكملا  لئاسرلا  زرف  يف  ءاوس   ، لمعلا يف  اًریبك  اًدھج  اولذب 
ىرخأ ىلإ  ةيالو  نم  رفسلا  وأ   ، ةعرسب يتاباطخ  ةعجارم  وأ   ، دیلا

تّایلوؤسم نّولوتي  مھنم  نيریثكلا  تيأر  دقو   . انتابسانمل دادعإلل 
، ّيصخشلاو ّينھملا  نیيوتسملا  ىلع  حاجنلا  نوقّقحيو   ، ربكأ
« ىلوألا  » ةفص ءبع   . رھجملا تحت  مھتاّكرحت  ّلك  تناك  نیح  ىتح 
ناك تاونس  ينامث  لاوطف   . اھدحو يتلئاع  لھاك  ىلع  عقي  مل 

نیفرتحملا ضعب  ىلإ  ةفاضإ   ، نولئافتملا تّاباشلاو )  ) نّابشلا ءالؤھ 
رشع وحن  ذنم  اسیلیم  تناك   . انل ًاّیقیقح  اًدنس   ، نیمرضخملا
ةقيدص ىقبتسو   ، ةیباختنالا ةلمحلا  يف  ّنھُتّفظو  نَم  ّلوأ  تاونس 
حانجلا يف  ينتمزال  دقو   ، يتایح ةیقبل  اھیلع  دمتعأ  ةّبرقم 

، انیت تلعف  كلذكو   . ةیسائرلا كاراب  ةيالو  ةياھن  ىتح  ّيقرشلا 
ّتلح سیفراج  نتسيرك  ناكمو   . ةّزیمملا ّيفظوم  قيرف  ةسیئر 

، يمایم نم  لمعلا  يف  ةدھتجم  ّةباش  يھو   ، نوتيالك انیشت 
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اًنكرو  ، انیتنبال ىرخأ  ىربك  تخأ  ةباثمب  تحبصأ  ام  ناعرس 
. يتایح رومأ  رییست  يف  ًایساسأ 

نّییلاحلا يلمع  قيرف  دارفأ  يأ   ، صاخشألا كئلوأ  ّلك  ربتعأ  تنك 
. هانقّقح امب  ریبك  رخفب  ترعش  امك   . يتلئاع دارفأ  نم   ، نیقباسلاو
يتلاو  ، تنرتنإلا ربع  ةعرسب  ترشتنا  يتلا  ويدیفلا  مالفأ  اّمأ 
سأر قوف  ّةلس  لّجسأو   ، نولاف يمیج  عم  صقرأ  اھیف  ُترھظ 
اندوھج انّزكر  دقف   ، اوراف ياج  عم  بارلا  ّينغأو   ، سمياج نوربول 
ةلیلق تاعاسل  رتيوت  عقوم  حاتجت  ةرباع  ةجوم  ّدرجم  نوكت  ّالأ  ىلع 

أدب دقف   . ةعّجشم جئاتن  انققح  دقو   . اھل رثأ  ّلك  يفتخي  نأ  لبق 
، ةیّحص ءادغو  روطف  تابجو  نولوانتي  لفط  نویلم  نوعبرأو  ةسمخ 

نّیتسل ًاّيدسج  ًاطاشن  نوسرامي  بلاط  نویلم  رشع  دحأ  تابو 
يذلا  Let’s Move! Active Schools جمانرب ربع  ًاّیموي  ةقیقد 
بوبحلا نم  ربكأ  تایّمك  نولكأي  لافطألا  تاب  اًمومعو   . هانقلطأ
مجحلا ةریبكلا  ةعيرسلا  تابجولا  ةبقح  تَفراشو   ، هكاوفلاو رضخلاو 

. اھتياھن ىلع 
انعنقأ  ،« ىوقلا دیحوت   » يف ندياب  لیج  عم  يلمع  يفو 

نم فصنو  نویلم  نم  رثكأ  بيردت  وأ  فیظوتب  لامعألا  تاسّسؤم 
سجاوھلا دحأ  ةجلاعملو   . نّیيركسعلا تاجوزو  ىمادقلا  دونجلا 

يف انحجن   ، ةیباختنالا ةلمحلا  لالخ  ّيلإ  اھرمأ  ىھانت  يتلا  ىلوألا 
تایقافتا عوضوم  يف  نواعتلا  ىلع  نیسمخلا  تايالولا  لمح 
ّةینھملا ةریسملا  ةلقرع  نود  لوحت  يتلاو   ، ّةینھملا صخرلا 

ناكم رییغت  ىلإ  ءالؤھ  ّرطضا  اّملك  تّايدنجلا ) جاوزأو   ) دونجلا تاجوزل 
. ةماقإلا

تارالودلا تارایلم  عمج  كارابو  تعطتسا   ، میلعتلا عوضوم  يفو 
يسردملا میلعتلا  ىلع  لوصحلل  ملاعلا  لوح  تایتفلا  ةدعاسمل 

Peace Corps يف عوطتم  نم 2800  رثكأ  ىّقلتو   . هنققحتسي يذلا 
. ملاعلا لوح  قیبطتلا  عضوم  تایتفلل  ةیمیلعت  جمارب  عضول  بيردتلا 

نّابشلا نم  ربكأ  اًددع  يقيرفو  تدعاس   ، ةدحتملا تايالولا  يفو 
، يلاردفلا بّالطلا  تادعاسم  جمانرب  يف  مھئامسأ  لیجست  ىلع 

ّيعماجلا مازتلالا  مویب  انیقتراو   ، نیيوبرتلا نيدشرملل  معدلا  ّانّمأو 
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. ينطو ىوتسم  ىلإ   College Signing Day
ةيداصتقا ةمزأ  أوسأل  ّدح  عضو  يف  كاراب  حجن   ، تقولا اذھ  يف 

دعاس امك   . تاینیثالثلا يف  ریبكلا  يداصتقالا  رایھنالا  ذنم  اھانھجاو 
داعأو  ، ّيخانملا ّریغتلا  لوح  سيراب  ةیقافتا  ىلإ  لصوتلا  يف 
داقو  ، نطولا ىلإ  ناتسناغفأو  قارعلا  نم  دونجلا  فالآ  تارشع 
امك  . ّيوونلا ناريإ  جمانربل  يلعفلا  فاقيإلا  ىلإ  ّتدأ  يتلا  دوھجلا 

نامضلا جمانربب  ديدج  صخش  نویلم  نيرشع  ةیطغت  تّمت 
ثودح نود  نم  نیّتیسائر  نیتيالو  ءاضق  يف  انحجنو   ، يّحصلا
ىلعأ ىلع  انعم  اولمع  نيذلا  صاخشألاو  انظفاح   . ىربك ةحیضف 

. ةياھنلا ىتح  انیقبو   ، ةمشحلاو تّایقالخألا  ریياعم 
انرعش اّننكل   ، انیلإ ةبسنلاب  بعصأ  اھسایق  ناك  تارییغتلا  ضعب 
لافتحا نم  رھشأ  ةتس  لبق   . اھریغ نع  ةیّمھأ  ّلقت  ال  اّھنأب 
ّفلؤملا  ، ادناریم ليونام  نیل  ضیبألا  تیبلا  ىلإ  داع   ، ناتسبلا

هلمع يقل   . ةّینفلا انتابسانم  ىلوأ  ىدحإ  يف  هتیقتلا  يذلا  باشلا 
ّيقیسوم ضرع  ىلإ  ّلوحتو  ریبكلا  حاجنلا  نوتلماھ  ردنسكلأ  لوح 

ضرع ناك   . اًریبك ًاّیملاع  اًمجن  هنم  لعجو   ، ياودورب يف  اًّدج  حجان 
ةغایص دیعي   ، اھتيدّدعتو اكریمأ  خيراتب  ًاّیقیسوم  ًالافتحا   Hamilton
ءوضلا ّطلسيو   ، ةینطولا انّتصق  يف  تّایلقألا  هبعلت  يذلا  رودلل  انمھف 
يوذ لاجرلا  ّلظ  يف  ًاليوط  نیقب  يتاوللا  ءاسنلا  ةیّمھأ  ىلع 
يّننأ ةجردل  اًریثك  هتببحأو   ، ياودورب جراخ  ضرعلا  تدھاش   . ذوفنلا
ياودورب تابشخ  ىلإ  لصو  نیح  ةديدج  ةرم  هتدھاشمل  تبھذ 

ىلع امك  رخفلا  ىلع  اًثعابو  اًفيرطو  اًذاّخأ  ًالمع  ناك   . ةریھشلا
اھتفرع ةّینف  ةفحت  ّمھأ  لمعلا  كلذ  ناك   ، راصتخاب  . ملألاب روعشلا 

. يتایح يف 
اوناكو  ، نطنشاو ىلإ  هعم  هقيرف  دارفأ  مظعمب  ليونام  نیل  ىتأ 
ةرتف ءالؤھ  ىضمأ   . نیبوھوملا نیّلثمملا  نم  قارعألا  دّدعتم  ًاطیلخ 

ةعومجم مھو   ، ةّیلحم تّايوناث  نم  اوتأ  تایتفو  نایتف  عم  رھظلا  دعب 
نيذلا نیئشانلا  بارلا  ّينغمو  نیصقارلاو  تّایحرسملا  بّاتك  نم 
ّةیقیسوم ًاناحلأ  اوّفلأو  يناغألا  اوبتكو   ، ضیبألا تیبلا  ىلإ  اورضح 
نولاصلا يف  ضرعلا  ةدھاشمل  انعمتجا   ، ءاسملا يفو   . مھلاطبأ عم 
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نّابش انب  طیحي   ، يمامألا ّفصلا  يف   ، انأو كاراب   ، انسلج  . يقرشلا
ّىنغ نیح  ّرثأتلا  اَنبلغ   . براشملاو قارعألا  ّلك  نم  تّاباشو 
يف « One Last Time ةینغأ «  ليونام  نیلو  نوسكاج  رفوتسيرك 
رخآلاو دوسأ  امھدحأ   ، نینّانف اناك   . ضرعلا نم  ةریخألا  ةلصولا 
نیتحول نیبو   ، اًماع اھرمع 115  ّايرث  تحت  نافقي   ، يكيروتروب
امھروعش ناّینغي   ، نطنشاو اثرامو  جروجل  نیتقالمع  نیتميدق 

مل مویلا  ىتحو  اھانینب .» يتلا  ةّمألا  هذھ  يف  انرايد  يف  اننأب  »
. اھتقیقحو ةظحللا  كلت  ّةوقب  يروعش  ينقرافي 

ناك  . هتشع يذلا  خيراتلا  سكع  ّهنأل   Hamilton ضرع ّيف  ّرثأ 
اًقحال  . هیف ةيدّدعتلا  دوجوب  حمسي  دلبك  اكریمأ  نع  ّةصق  يوري 
نوفخي مھو  مھتایح  نوشیعي  ّانم  نوریثكلا  اذھ : يف  تّركف 

ىلع انتقیقح  نوكت  نیح ال  فوخلا  وأ  راعلاب  رعشن  نحنو   ، مھصصق
لوقت لئاسر  ىّقلتن  نحنو  ربكن   . انسفنأل هانمسر  يذلا  فدھلا  ردق 
ىلإ يمتنن  ال  اّننإو   ، ًاّیكریمأ درفلا  نوكیل  ةدحاو  ةقيرط  ةّمث  ّنإ  انل 
ّبحلا شعن  مل  وأ   ، ةضيرع انفادرأ  وأ   ، ءادوس انترشب  تناك  اذإ  اكریمأ 
كلذو  . رخآ دلب  نم  يتأن  وأ   ، ىرخأ ةغل  ّملكتن  ّانك  وأ   ، ةّنیعم ةقيرطب 
. ةفلتخم ةقيرطب  ةصقلا  كلت  ةياور  ىلع  ام  صخش  ّأرجتي  ىتح 

، ةریقف ةلئاع  طسو   ، اًّدج ریغص  لزنم  يف  ّقوعم  دلاو  عم  تربك 
ىقیسوملاو ّبحلاب  ةطاحم  اًضيأ  تربك  يّننكلو   . راھني أدب  ّيح  يف 

ءرملاب ّقلحي  نأ  میلعتلا  عیطتسي  ثیح  دلب  يف   ، ةيدّدعت ةنيدم  يف 
نھر كلذ   . ءيش ّلك  كلمت  ةاتف  وأ   ، اًئیش كلمت  ةاتف ال  تنك   . اًدیعب

. اھب هّتصق  يوري  نأ  يف  ءرملا  بغري  يتلا  ةقيرطلاب 
اكریمأ يف  تّركف   ، ةیسائرلا كاراب  ةيالو  ةياھن  نم  انبارتقا  عم 

نأ اننكمي  يتلا  ةریثكلا  قرطلا  لجأل  يدلب  تببحأ   . اھتاذ ةقيرطلاب 
نأ ةوظح  نمزلا  نم  دقع  وحن  لاوط  يل  تناك   . اھب اھّتصق  يورن 
، ةريرملا هتاعازنو  ةكباشتملا  هتاضقانت  شیعأو   ، هئاجرأ يف  لّقنتأ 

ضوھنلا ىلع  هتردق  ّهلك  كلذ  نم  ّمھألاو   ، ةخسارلا هّتیلاثمو  هملأو 
تشع يّننظأ  نكل   ، ةفولأم ریغ  تناك  يترظن  ّلعل   . تاطقسلا نم 

ساسحإلا ينعأو   ، نوریثكلا هشاع  ام  تاونسلا  كلت  لالخ 
نيرومغملا ةيؤر  ةحرفو   ، فطاعتلا هثعبي  يذلا  حایترالاو   ، مّدقتلاب
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ملاعلا نع  ةّقلأتم  ةحمل  تشع   . ءوضلا ضعب  نودجي  نیشّمھملاو 
ةظفاحملاو ّةیقیقح  جئاتن  زارحإل  هانمّدق  ام  ّنإ   . نوكي نأ  هنكمي  امك 

، اًنكمم ناك  ام  كردي  دعاص  لیجل  سیسأتلا  يلاتلا : ناك  اھیلع 
وھ لبقتسملاف   . ّىتح ديزملا  قّقحي  نأ  هعسوب  ّنأ  اًضيأ  كرديو 

. انيديأب هعنصن  نأ  نحن  اننكمي  ءيش 
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ةمتاخلا

ةریخألا ّةرملل   ، انأو كاراب   ، انجرخ رياني 2017،  / يناثلا نوناك  يف 20 
لافتحا ىلإ  بمارت  اینالیمو  دلانود  ةقفارمل  ضیبألا  تیبلا  نم 

، رخفلاو  ، بعتلا رعاشملا : نم  طیلخ  ينرواس  كاذموي   . بیصنتلا
، يسفن كلامتأ  نأ  ىلع  تصرح  يّننكل   . قوتلاو  ، بارطضالاو

ُتمّمص  . اھب موقن  ةوطخ  ّلك  بّقعتت  ةزفلتلا  تاریماك  ّنأ  ةكردم 
انماوعأ متخنو   ، راقوو ةقایل  ّلكب  ةطلسلا  لاقتنا  ِّمتُن  نأ  ىلع  كارابو 
ةعاسلا يھ  اھو   . انتناصرب الو  انلُثُمب  ّسمن  نأ  نود  نم  ةینامثلا 

. تناح دق  ةریخألا 
كرتو  ، ةریخألا ّةرملل  يوضیبلا  بتكملا  كاراب  راز   ، مویلا كلذ  حابص 
قباطلا يف  انعمتجا  كلذك   . هفلخل هدي  ّطخب  اھبتك  ةلاسر  هیف 

، مدخلا نم  ضیبألا  تیبلا  يف  نیمئادلا  نیّفظوملا  عادول  ّيضرألا 
نيذلا ّلكو   ، راھزألا يقّسنمو   ، نيّربدملاو  ، ةاھطلاو  ، باّجحلاو
اوعضي نأ  كشو  ىلع  اوناكو   ، ةیفارتحالاو ّدولا  نم  ریثكب  انب  اونتعا 
نكستل يتأتس  يتلا  ةديدجلا  ةلئاعلا  ّفرصت  يف  نیتزیملا  كنیت 
ةبسنلاب اًّدج  ًایساق  عادولا  ناك   . مویلا كلذ  رھظ  دعب  ضیبألا  تیبلا 
مھّعدون نّمم  نيریثك  ةلباقم  ىلع  اتبأد  امّھنأل   ، ایلامو اشاس  ىلإ 

ّالأ تلواحو  عیمجلا  تقناع   . امھتایح فصن  لاوط   ، ًابيرقت موي  ّلك 
تايالولل نیَملع  نع  ةرابع  يھ  ٍعادو  ّةيدھ  انیلإ  اومّدق  نیح  يكبأ 

، ةسائرلا كاراب  ّيلوتل  لوألا  مویلا  يف  فرفر  يذلا  ملعلا  ةدّحتملا :
نع يزمر  ریبعت  ةباثمب  اناكف   ، ریخألا مویلا  يف  فرفر  يذلا  ملعلاو 
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. اھتياھنو انتلئاع  اھتشاع  يتلا  ةبرجتلا  ةيادب 
ّةرملل لوتیباكلا  ىنبم  مامأ  بیصنتلا  لافتحا  ةصنم  ىلع  تسلج 
ةایحلاب ةضبانلا  ةيدّدعتلاف   . يتالاعفنا ءاوتحال  اًدھج  تلذبو   ، ةثلاثلا
اّھلحم ّلحیل   ، تلاز دق  ناقباسلا  بیصنتلا  الافتحا  اھب  ّزیمت  يتلا 
يتلا ةحوللا  اًدّدجم  اّھنإ   . بائتكالل ةریثم  ةروصب  نوھباشتي  سانأ 
يف اًرارم  اھتيأر  يتلاو  ّيروكذلاو  ضیبألا  نارصنعلا  اھیلع  ىغطي 

ةطلسلل ةفلتخملا  ةقورألا  يأ   ، ایلعلا رئاودلا  يف  اًصوصخو   ، يتایح
هتّملعت ام   . يتلوفط لزنم  ترداغ  نأ  ذنم  اھغولب  نم  ُتّنكمت  يتلا 

ددج نیماحم  فیظوت  نم  ةیفارتحالا –  تائیبلا  يف  يلمع  نم 
يف لمعلا  قيرف  دارفأ  فیظوت  ىلإ  ًالوصو   Sidley & Austin ةكرشل
ررقي ىتح   ، هباشتلا نم  اًديزم  ّدلوي  هباشتلا  ّنأ  وھ  ضیبألا –  تیبلا 

. رییغت ثادحإل  هّتیناسنإ  قمع  نم  اًعبان  اًدھج  لذبي  نأ  ءرملا 
ىلع نیسلاجلا  ًابيرقت –  صخش –  ةئمثالثلا  ىلإ  يلوح  ترظن 
ادبف  ، ديدجلا سیئرلل  ماركلا  فویضلا  مھو   ، مویلا كلذ  حابص  ّةصنملا 
ّلعل  . ديدجلا ضیبألا  تیبلا  يف  لذبُي  نل  دھجلا  كلذ  ّنأ  يل  اًحضاو 
ّماعلا يأرلا  مامأ  ترھظ  يتلا  ةروصلا  ّنأ  لاق  كاراب  ةرادإ  دارفأ  دحأ 

وأ سیئرلا  ةقیقح  سكعت  ال  اّھنأو   ، ةّئیس تناك  لافتحالا  كلذ  يف 
كلذ ُتكردأ  نیحو   . ًالعف اھسكعت  تناك  اّمبر  اّھنأ  عقاولا  ّنكل   . هلُثُم

تّفقوتو  ، ّماعلا يأرلا  ىلإ  اھمّدقأس  يتلا  ةروصلا  ّریغأ  نأ  تّررق 
. ماستبالا ةلواحم  نع  ّىتح 

ىنعملاب ديدج  ءيش  ىلإ  لاقتنا  ّةیلمع  وھ  ةطلسلا  لاقتنا  ّنإ 
سّدقملا باتكلا  ىلع  هدي  عضي  ديدجلا  سیئرلاف   . ریبعتلل ّيفرحلا 

تیبلا جراخ  ىلإ  ميدقلا  سیئرلا  ثاثأ  نحشُيو   . اًنیمي مسقيو 
اھؤلم ّمث  نئازخلا  غارفإ  ّمتيو   . ديدجلا سیئرلا  ثاثأ  هلخدیل  ضیبألا 
دئاسو ىلع  ةديدج  سوؤر  دقرتس   ، ةطاسب ّلكبو   ، اذكھ  . ديدج نم 

، ةظحللا يتأت  نیح   . ةديدج مالحأو  ةديدج  عابطأ  رھظتو   ، ةديدج
ٍحاون يف  كرتُي   ، ریخألا مویلا  كلذ  يف  ضیبألا  تیبلا  ءرملا  رداغيو 

. ديدج نم  هسفن  دجیل  ةریثك 
ّةرمللو  . يتایح نم  ةديدج  ةلحرمو   ، ةديدج ةيادب  نآلا  شیعأ 

لجر ةجوزك  يتابجاو  نم  ُّررحتأ   ، ةّدع تاونس  ذنم  ىلوألا 
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نابرتقت ناتنبا  يل   . ينلغشت نيرخآلا  تاّعقوت  دعت  ملو   ، ّيسایس
دعي مل  جوزو   ، يضاملا يف  امك  ّيلإ  ناجاتحت  الو  غولبلا  ّنس  نم 
ُترعش يتلا  تّایلوؤسملا   . اھلماكب ةّمأ  ءبع  هلھاك  ىلع  لمحي 
ّةینھملا يتریسمو  كارابو  ایلامو  اشاس  هاجت  يضاملا  يف  اھب 

ام يف  ةفلتخم  ةقيرطب  ریكفتلاب  يل  حمست  قرطب  تّریغت   ، يدلبو
يل  . يسفن نوكأل  ةطاسببو   ، لّمأتلل لوطأ  تقو  ّيدل  تاب   . يتأیس
ىقبأ نأ  وجرأو   ، مّدقتأ لازأ  الو   ، اًماع نوسمخو  ةعبرأ  رمعلا  نم 

. اًمئاد كلذك 
قیقحت وأ  ام  ةطقن  غولب  تحبصأو »  » ةرابع ينعت  ، ال  ّيلإ ةبسنلاب 
ًایعسو  ، ّروطتلل ةلیسوو   ، مامألا ىلإ  ةكرح  اھیف  ىرأ  لب   . ام فدھ 
نكلو  ، اًّمأ تحبصأ   . اًدبأ يھتنت  ةلحرلا ال   . تاذلا نیسحت  ىلإ  ًابوؤد 

، ةجوز تحبصأ   . امھل همّدقأو  ّيتنبا  نم  هّملعتأل  ریثكلا  يل  يقب 
ّبحي نأ  ةمظع  مامأ  يعضاوتب  روعشلابو  ّفیكتلاب  ّرمتسأ  يّننكل 
ّعتمتت ةأرما  تحبصأ  امك   . ةایح هعم  ينبيو  رخآ  اًصخش  ناسنإلا 
اھلالخ رعشأ  لازأ  تاقوأ ال  ةّمث  كلذ  عمو   ، ةّنیعم حاون  يف  ةطلسلاب 

. ةعومسم ریغ  يتملك  ّنأب  وأ  نامألا  مدعب 
انیلع  ،« حبصن  » يكلف  . برد ىلع  اھیشمن  تاوطخو   ، ةروریس اّھنإ 
ّىلختن ّالأ  انیلع   ،« حبصن  » يكل  ، مزحلاو ربصلا  نیب  نزاوتلا  قیقحت 

. هقیقحت بجي  ّومنلا  نم  اًديزم  كانھ  ّنأ  ةركف  نع  اًدبأ 
: ةحارصبو انھ  بیجأس   ، ًابلاغ لاؤسلا  اذھ  نوحرطي  سانلا  ّنألو 
ةاوھ نم  نكأ  مل   . قالطإلا ىلع  ةسائرلل  حّشرتلا  يف  يل  ّةین  ال 
مل ةریخألا  رشعلا  تاونسلا  لالخ  يتبرجت  ّنأ  امك   ، ّطق ةسایسلا 
نیب ّداحلاو  رذقلا  زییمتلا  نم  فنآ  تلز  ام   . كلذ يف  ریثكلا  ّریغت 
رایتخا انیلع  ّنإ  لوقت  يتلا  ةركفلاو   ، نییطارقميدلاو نیيروھمجلا 
ءاغصإلا ىلع  ةردقلا  انل  نوكت  نأ  نود  نم   ، هل ءالولاو  نیبناجلا  دحأ 

ّنأ دقتعأ   . ًانایحأ نینّدمتم  نوكن  نأ  ىلع  ىتح  وأ   ، ةمواسملا وأ 
رییغتلل ةلیسو  نوكت  نأ  ىلع  ةرداق  اھتالاح  لضفأ  يف  ةسایسلا 

. يل تسیل  اھتبلح  ّنكل   . ّيباجيإلا
. اندلب لبقتسمب  قیمعلا  مامتھالاب  رعشأ  ال  يّننأ  ينعي  ال  اذھ 

ينباصأو  . ينایثغ تراثأ  اًرابخأ  تأرق   ، كاراب ةيالو  تھتنا  نأ  ذنم 
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ىرأ نأ  ةبآكلل  اًریثم  ناك   . يرجي اّمم  بضغلاب  رعشأ  انأو   ، ًالیل قرألا 
ریثكلا العج  دق  ّةیسایسلا  هتدنجأو  يلاحلا  سیئرلا  كولس  ّنأ  فیك 
نوفاخيو  ، اًضعب مھضعببو   ، مھسفنأب نوّككشي  نّییكریمألا  نم 
تاسایس طوقس  ىلع  دھشأ  نأ  َّيلع  بُعص  امك   . اًضعب مھضعب 
اندعبتسا نیح  كلذو   ، ةيانعب اھانینب  يتلاو  نيرخآلا  نم  ّبرقتلا 
نیّضرعم انعمتجم  يف  ءافعضلا  دارفألا  انكرتو   ، انئافلح برقأ  ضعب 

كرد يأ  ىلإ  ًانایحأ  لءاستأو   . مھّتیناسنإ نم  نيّدرجمو  رطخلل 
. كلذ لصیس 

يفف  . راتھتسالا ىلإ  رارجنالاب  يسفنل  حمسأ  نل  يّننكلو 
اًقیمع اًسفن  ذخآ   ، قلقلا رعاشم  ّدشأ  اھیف  ينباتنت  يتلا  تاظحللا 
لاوط رشبلا  يف  امھتيأر  نيذللا  راقولاو  ةمشحلاب  يسفن  ّركذأو 
نورخآلا وذحي  نأ  وجرأ   . اھزواجت ّمت  يتلا  ةریثكلا  تابقعلابو   ، يتایح

ّةوق ّركذتن  نأ  بجيو   . ةیطارقميدلا هذھ  يف  هرود  ّانم  ّلكل   . يوذح
باختنا ّيأ  نم  ىوقأو  ربكأ  ةردقب  ّثبشتأ  كلذك   . ّيباختنا توص  ّلك 
لؤافتلا  . لؤافتلا ىلع  ةردقلا  يھو   ، ّيمالعإ ربخ  ّيأ  وأ  میعز  ّيأ  وأ 
لؤافتلا اذھ   . فوخلا ّدض  قايرتو   ، ناميإلا نم  عون  وھ  ّيلإ  ةبسنلاب 

ّةداج يف  يتلئاع  اھتنطق  يتلا  ةریغصلا  ةّقشلا  يف  اًدئاس  ناك 
ّنأكو  ، ّكرحتلا يف  هتقيرط  يفو   ، يدلاو ىدل  هتيأر  دقف   . دیلكوي
ىلع مّايألا  دحأ  يف  يضقیس  يذلا  ضرملا  ّنأكو   ، میلس هدسج 

، اّنیحب خسارلا  يتدلاو  ناميإ  يف  هتيأر  امك   . هل دوجو  ال  هتایح 
ریثكب فوخلا  ّىدأ  نیح  ىتح   ، اھروذج نع  لاصفنالا  مدع  اھرارقو 
يذلا ّلوألا  رمألا  ّهنإ   . لیحرلاو مھتعتمأ  بیضوت  ىلإ  اھناریج  نم 
هھجو ىلعو   ،Sidley يف يبتكم  ىلإ  ىتأ  نیح  كاراب  ىلإ  ينبذج 
ىلع ّبلغتأ  نأ  ىلع  اًقحال  كلذ  يندعاس  دقو   . لمأ ةماستبا 
يتلئاعل ُتحمس  ام  اذإ   ، يّننأب عنتقأو  يفعض  طاقنو  يكوكش 
ةلئاعلا حبصن  نأ  ينعأو  قالطإلا –  ىلع  زربألا  ةّماعلا  ةایحلا  شیعب 

نأ ىلعو  نامأب  ءاقبلا  ىلع  نيرداق  ّلظنسف   ،  – ىلوألا ةیكریمألا 
. اًضيأ ءادعس  نوكن 

يف لؤافتلا  تيأر   ، ىلوأ ةّدیسك   . مویلا يندعاسي  لؤافتلا  اذھو 
Walter يف باصملا  ّيدنجلا  ىدل  هتيأر   . اھّعقوتأل نكأ  مل  نكامأ 
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ّركذیل هباب  ىلع  ةقرو  ّقلعف   ، هیلع قافشإلا  ضفر  يذلا   Reed
يلواك ارتابویلك  ىدل  هتيأرو   . لمألا الو  ّةوقلا  دقفي  مل  ّهنأب  عیمجلا 
ىلإ اھتنبا  ةراسخ  ىلع  اھنزح  نم  اًءزج  تّلوح  يتلا   ، نوتلدنب
ىدل هتيأر  امك   . ةحلسألا ّتلفت  نم  ّدحلا  نیناوق  ريوطتل  لاضن 
ریبعتلا ىلع  ّترصأ  يتلا   Harper ةيوناث يف  ةیعامتجالا  ةلماعلا 

يف مھب  تقتلا  اّملك  بّالطلل  اھريدقتو  اّھبح  نع  عفترم  توصب 
مّھنأل  ، لافطألا بولق  يف  اًمئاد  رّذجتم  لؤافتلا   . ةسردملا ةقورأ 

نأ نكمي  ام  رحسبو   ، ریخلاب نونمؤي  مھو  موي  ّلك  نوظقیتسي 
. نيرتھتسم ریغو  نونمؤم  صاخشأ  مھقامعأ  يف  لافطألا   . ثدحي

ملاعلا لعج  ىلع  لمعلا  ةلصاومو   ، ءايوقأ ءاقبلاب  مھل  نونيدم  نحنو 
ّىلحتنو ءايوقأ  ىقبن  نأ  انیلع  مھلجأ  نم   . ةیناسنإو ًالدع  رثكأ 

. ومنلا نم  ديزملا  قیقحت  انیلع  لازي  ّهنأب ال  فرتعنو   ، ءاجرلاب
National Portrait فحتم يف  كارابلو  يل  ناتحول  تّقلُع 
نَم ّنأ  يف  ّكشأ   . انترمغ ٌةتفل   . نطنشاو يف   Gallery

نیصخشب رمألا  يھتني  نأ  ّعقوتي  دق  انفورظو  انیتلوفط  ىلإ  رظني 
، ناتلیمج ناتحوللا   . فحتملا اذھ  يف  امھاتحول  قَّلعُت  نأ  ىلإ  انلثم 

انیھجو ّنأو   ، ثادحألا امھاریل  ناتضورعم  امّھنأ  وھ  ّمھألا  ّنكل 
هل نوكي  نأ  ءرملا  ىلع  ّنإ  لئاقلا  موھفملا  وحم  ىلع  نادعاسیس 
ىلإ يمتني  انالك  ناك  اذإ   . خيراتلا لخدي  نأ  عیطتسیل  ّنیعم  رھظم 

. اًضيأ اھیلإ  اومتني  نأ  نوعیطتسي  نوریثكف   ، ةّمقلا
نم وجرأ   . ّةیئانثتسا ةلحر  يف  اھسفن  تدجو  ّةيداع  ةأرما  انأ 
ًالاجم حسفأ  نأ  اھب  ملاعلا  كراشأ  يتلا  ةصاخلا  يّتصق  لالخ 
مامأ قيرطلا  ّدبعأ  نأو   ، ىرخأ تاوصأ  عامسو  ىرخأ  صصق  روھظل 
ّدرجمب  . اھغولب لبس  هیلع  لّھسأو   ، ةّمقلا ىلإ  ءامتنالاب  رعشي  نم 

، نيرخآلا عم  لصاوتأ  نأو   ، يّتیجس ىلع  نوكأ  نأ  تلواح  يّننأ 
، ندملا يف  ّةیسردم  ٍفوفصو   ، ّةيرجح عالق  لوخدب  ّظحلا  ينفلاح 

يباب حتف  تلواح   ، باوبألا يمامأ  تحتُف  امكو   . اويآ يف  خباطمو 
رخآلا ّانم  ٌّلك  ُعْدیل  هلوق : ةياھنلا  يف  ديرأ  ام  اذھو   . نيرخآلا مامأ 

انتاضارتفا ّلقتو   ، فوخلاب انروعش  لءاضتي  دق  كاذنآو   . لوخدلل
عرزت يتلا  ةبلوقملا  راكفألاو  تافافطصالا  نم  ّصلختنو   ، ةئطاخلا
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وحن ىلع  ّلبقتن  دق  كاذنآو   . هّبنجتن نأ  لھسلا  نم  اًماسقنا  اننیب 
، نیلماك نوكن  نأ  يف  تسیل  ةلأسملا   . اننیب هباشتلا  هجوأ  لضفأ 

حجني نأ  يف  ّةوق  كانھ   . ةياھنلا يف  هغلبن  يذلا  ناكملا  يف  الو 
هّتصق هسفنب  عنصي  نأو   ، اًعومسمو اًفورعم  حبصي  نأب  ءرملا 

نأ يف  ّيقُر  كانھو   . ّيقیقحلا هتوصب  هتاذ  نع  ّربعي  نأو   ، ةديرفلا
اّھنإ  ، ّيلإ ةبسنلاب   . مھتوص عمسيو  نيرخآلا  فرعیل  اًّدعتسم  نوكي 
«. تحبصأو : » هسفن نع  لوقي  نأب  ناسنإلل  حمست  يتلا  ةقيرطلا 

٤٨٧ www.jadidpdf.com



ركش

هذھ تناك  ام   ، يتایح يف  هب  تمق  رخآ  ءيش  ّلك  يف  امك 
امھب ينطاحأ  نيذللا  معدلاو  ّبحلا  الول  رونلا  رصبتل  تاّركذملا 

. نوریثك صاخشأ 
قلطملا ّبحلاو  تباثلا  معدلا  الول  مویلا  هیلع  انأ  ام  نوكأل  تنك  ام 

تناك يھف   . نوسنبور زدلیش  نايرام   ، يّمأ يل  امھتّرفو  ناذللا 
نأ نود  نم   ، يّتیجس ىلع  نوكأ  نأ  يل  تحاتأو   ، يترخص اًمئاد 
، ّيتنبال دودحملا  ریغ  اّھبح  ّنأ  امك   . عقاولا نع  اًریثك  دعتبأ 
، ىتح ّةصاخلا  اھتاجایتحا  ىلع  انتاجایتحا  ميدقتل  اھدادعتساو 

ّةنئمطم انأو  ملاعلا  ىلإ  جورخلاب  رماغأل  ةقثلاو  حایترالا  يل  اّرفو 
. لزنملا يف  ّبحلاو  نامألاب  ناتطاحم  امّھنأ  ىلإ 

، اًماع نيرشعو  ةسمخ  ذنم  يكيرشو   ، يبیبح  ، كاراب يجوز  اّمأ 
يذلا ال ةایحلا  كيرش  ناك  دقف   ، اًمازتلاو ًاّبح  ينافتملا  انیتنبا  دلاوو 

قوتأ انأو   ، دعب اھلوصف  ِهتنت  مل  انّتصقو   . مالحألا يف  ّالإ  هّلیخت  نكمي 
ام ىلع  اًركش   . انراظتنا يف  لازت  ال  يتلا  ةریثكلا  تارماغملا  ىلإ 
... باتكلا اذھ  زاجنإ  لیبس  يف  داشرإو  ةدعاسم  نم  يل  هتمّدق 
ىتم طبضلاب  كتفرعم  ىلع  امك   ، ربصو ٍّنأتب  هلوصف  ةءارق  ىلعو 

. فطلب يھیجوت  بجي 
. تدلُو ذنم  َّيماح  َتنك  دقل  ؟  أدبأ نيأ  نم   ، غيرك  ، ریبكلا يقیقشو 
تنأ  . ملاعلا اذھ  يف  رخآ  صخش  ّيأ  نم  رثكأ  كحضأ  ينتلعجو 
طیحي دلاوو   ، جوزو  ، نبا ّكنأ  امك   . ةقیقش هّانمتت  دق  قیقش  لضفأ 
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اھَتیضمأ يتلا  تاعاسلا  ّلك  ىلع  اًركش   . ةيانعلاو ّبحلاب  هلوح  نَم 
لضفأ نم  ّلعل   . انتلوفط ثادحأ  عاجرتسال  يلمع  قيرف  عم 
تقولا  ، باتكلا اذھ  فیلأت  ةرتف  نع  اھب  ظفتحأس  يتلا  تايركذلا 
عجرتسن خبطملا  يف  نیسلاج   ، يّمأ عمو   ، اًعم هانیضمأ  يذلا 

. يضاملا صصق  نم  ریثكلا 
، ّهلك يرمع  تیضق  ولو   ، باتكلا اذھ  زجنأ  نأ  ًالیحتسم  ناك  كلذك 
نیح  . اًمیظع ًاّبح  مّھبحأ  نيذلا  نیبوھوملا  نینواعملا  قيرف  الول 
اھنع فرعأ  مل   ، فینو ماع  ذنم  ىلوألا  ّةرملل  تیبروك  هراس  تیقتلا 
ةلیلقو  ، يباتك ةّررحم  لبق  نم  ریبك  مارتحا  ّلحم  تناك  اّھنأ  ّالإ 

طقف سیل   ، يتایح ىلع  اھنمتأأ  انأف  مویلا  اّمأ   . ةسایسلاب ماملإلا 
ةياغ يف  ةناسنإ  اّھنأل  لب   ، ّيلوضفو شھدم  لقعب  ّىلحتت  اّھنأل 

. اننیب ًاليوط  مودت  ةقادص  ةيادب  هذھ  نوكت  نأ  وجرأ   . ءاخسلاو فطللا 
يف ةریبك  ةمیق  غربنتشل  رليات  تاب  ماوعأ  ةرشع  نم  رثكأ  ذنم 
يريدم تائم  نم  اًدحاو  ناك  انتایح  لخد  نیح   . امابوأ ةلئاع  ملاع 

كلذ ذنم  انمزالي  وھو   ، اويآ نم  نیتآلا   ، نیحماطلا نّابشلا  ةطشنألا 
بتاك ىلإ  ّلوحتي  هتدھاش  دقو   . اًقوثوم اًراشتسم  هتفصب  نیحلا 

. اًّدج عمال  لبقتسم  هل  قومرم 
ّعتمتت ام  اًروف  اھیلإ  ينبذج  دقف   ، نریتس يلوم  يباتك  ةّررحم  اّمأ 
خسارلا اھناميإ  َلاح  امك   . فغشلاو ةقاطلاو  ةسامحلا  نم  هب 

رعشأ  . طونقلل يمالستسا  نود  باتكلا  اذھل  اھُتّنوك  يتلا  ةيؤرلاب 
ايام ّمضيو   ،Crown قيرف دارفأ  لماكلو  اھل  میظعلا  نانتمالاب 

سيركو  ، يریب اميإو   ، كيارد دیفيادو   ، لباتسنوك انیتو   ، يجفام
ادنامأ نم  ًّالك  ّنأ  امك   . ةيادبلا ذنم  دوھجملا  اذھ  اومعد  نيذلا   ، دنارب

، زياھ اسيراكو   ، نلكنارف يلاسو   ، دلاریجزتیف سنالو   ، ونرییساد
تبازیلإو  ، يتناناساب اندو   ، نترام ویثامو   ، رلویملونك اینیلو 

دق  ، تيز نادو   ، اواغینات نتسيركو   ، هیكینياتش يكنأو   ، شيالفدنر
«. تحبصأو  » باتك زاجنإ  ىلع  اودعاس 

دراوم ّلك  ریخست  ىلع  هلود  سوكرام  اًضيأ  ركشأ  نأ  ديرأ 
يروعش ناك  يذلا   ، لمعلا اذھ  زاجنإل   Penguin Random House

. ریخألاو ّلوألا  هعفاد  ّيتاذلا  اّضرلاب 
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، ةجوزو  ، ّمأك ملاعلا  اذھ  يف  حجنأل  تنك  ام  يلمع  قيرف  الولو 
اسیلیم ّنأ  كردي  اًّدیج  ينفرعي  نَم  ّلكو   . ةفرتحم ّةيرادإو  ةقيدصو 

يل كتبكاوم  ىلع  اًركش   ، لِم  . يلقع نم  رخآلا  فصنلا  يھ  رتنيو 
ریبكلا ّكبح  ىلع  اًركش   ، ّمھألاو  . عورشملا اذھ  نم  ةوطخ  ّلك  يف 

. يل دوجو  كنود ال  نم   . ّيتنبالو يل 
ةعومجملا هذھ   . ّيصخشلا يلمع  قيرف  ةدئاق  يھ  اسیلیم 

يف تاّدجملاو  تّایكذلا  ءاسنلا  نم  ةيوقلا –  نكلو  ةریغصلا – 
، أطخ ّيأ  يف  يعوقو  مدع  ىلع  اًمئاد  صرحت  يتلا  يھ   ، ّنھلمع
، ثیمس يزنكامو   ، نوتيالك انیشتو   ، سلاروم رلدأ  نیلوراك  ّنھو 

. يلیس يام  سكلأو   ، نامبات اتنماسو 
Williams and نم لواھ  نینيدو  تنراب  بوب  ّيلإ  مّدق  امك 
نم ریثكب  رعشأ  انأو   ، رشنلا ّةیلمع  يف  نّمثي  ال  اًداشرإ   Connolly

. امھمعدو امھحئاصنل  نانتمالا 
رونلا باتكلا  اذھ  رصبي  نأ  ىلع  اودعاس  نيذلا  ّلك  ركشلاب  ّصخأو 

، نوسكاج سنرولو   ، يدینیك كاشتو   ، ازوس تیب  قرطلا : ّىتشب 
، وھ سيركو   ، زنوج نتسيركو   ، نوتلبأ اتنماسو   ، نودیسول ادنامأو 

. ردنسكلأ تبازیلإو   ، سيرون لیشیمو   ، روسافاف لیيرأو 
، ةعرابلا ةأرملا   ، رتیھلوو يلشأ  ركشأ  نأ  ّدوأ   ، كلذ ىلإ  ةفاضإ 
ىلع لیسارب  نایلیج  كلذكو   ، ةقّمعم ثاحبأ  نم  هب  تماق  ام  ىلع 
يلمع قيرف  دارفأ  نم  ددع  مھسأ  كلذك   . عئاقولا ةّحص  يف  اھقیقدت 

نم ددع  ةّحص  دیكأت  يف   ، باتكلا اذھ  دادعإ  لالخ   ، ىمادقلا
انھ لاجم  الو   . ةیّمھألا ةغلابلا  ةینمزلا  رطألاو  لیصافتلا 

. مھنم ّلكل  نانتمالاب  رعشأ  يّننكل   ، مھتیمستل
نّتبث يتاوللا   ، يتایح يف  تاعئارلا  ءاسنلا  ّلكل  ركشلا  ّلك  ركشلا 

، يتاّبردمو  ، يتاقيدص  ... يل نینعت  امو  ّنتنأ  نَم  نفرعت  ّنتنأ   . ّيمدق
. ياك امام  ىلإ  اًّدج  اًّصاخ  اًركش  هّجوأ  امك  تايرخألا ...» يتانب  و«

يّننتدعاسو  ، فیلأتلا ّةیلمع  لالخ  معدلا  ّنكلك  ّيلإ  ّنتمّدق  دقل 
. لضفأ ةأرما  حبصأ  نأ  ىلع 

نم ریثكب  ىلوأ  ةّدیسك  يتایحل  ةعيرسلا  ةریتولا  يل  حمست  مل 
رعشأ اذھل   . ةيدیلقتلا ةقيرطلاب  ّةیصخشلا  تاّركذملا  ةباتكل  تقولا 
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مویلا يھو   ، سمایليو انرف  ةزيزعلا  يتقيدصل  ریبكلا  نانتمالاب 
ةعماجل ةعباتلا  قوقحلا  ّةیلك  يف  نوناق  ذاتسأو  ةلاكولاب  ةدیمع 

ّانك يتلا  تاثداحملا  تالیجست  ىلع  اًریثك  ُتدمتعا   . يتانیسنیس
تیبلا يف  اھانیضق  يتلا  ماوعألا  لالخ  ًاّيونس  نیّترم  اھيرجن 

. ةحفص ةئمو  فلأ  وحن  تالیجستلا  كلت  ىوتحم  غلب  دقو   ، ضیبألا
ركشأ نأ  ديرأ   . ّيقرشلا حانجلا  يف  هانقّقح  ام  ّلكب  اًّدج  ةروخف  انأ 

، انتّمأ ةدعاسمل  مھتایح  اوّسرك  نيذلا  نيریثكلا  ءاسنلاو  لاجرلا 
فلتخم نع  نیلوؤسملا  ىلوألا  ةّدیسلا  بتكم  ءاضعأ  مھب  ينعأو 

، ةرادإلاو  ، دیعاوملا ةلودجو   ، تاسایسلا عضوك   ، ةطشنألا
. ةلسارملاو  ، ّيعامتجالا بتكملاو   ، تاباطخلا ةباتكو   ، لصاوتلاو
،White House Fellows ةعومجملو  ، لمعلا قرفل  اًركش 

دادعإ نع  نیلوؤسملاو   ، ضیبألا تیبلا  يف  نییموكحلا  نیفظومللو 
Let Girls و    ،Reach Higher و    ،!Let’s Move يتاردابم : نم  ّلك 

.Joining Forces اًعبطو  ،Learn
اّھنأل اًمئاد  يبلق  يف  ةصاخ  ةناكم   Joining Forces ّلتحتس

ّزیمتملا انشیج  هب  ّعتمتي  ام  فاشتكال  ةردان  ةصرف  يل  تحاتأ 
ىلإ  . بئاصملا مغرب  ضوھنلا  ىلع  ةردقو  ّةوق  نم  هدارفأ  تالئاعو 
اًركش  ، نیيركسعلا تالئاعو   ، ىمادقلا نیبراحملاو   ، دونجلا ّلك 
دلبلا اذھ  نع  ةباینلاب  اھنولذبت  يتلا  مكتایحضتو  مكتامدخ  ىلع 
دقل  ، اھقيرف دارفأ  ّلكو  ندياب  لیج  ةروتكدلا  ىلإ   . انلك ّهبحن  يذلا 
ةعتمو ةمعن  ةّمھملا  ةردابملا  هذھ  يف  مكبناج  ىلإ  لمعلا  ناك 

. نیّتیقیقح
، نيرصانملا ّلكو   ، میلعتلاو ةيذغتلا  َيلاجم  يف  ةداقلا  ّلك  ىلإ 
ىلع صرحلل   ، ةفورعملا ریغو  ّةقاشلا  ةیمویلا  مكدوھج  ىلع  اًركش 
اھیلإ نوجاتحي  يتلا  دراوملاو  معدلاو  ّبحلا  ىلع  اندالوأ  ّلك  لوصح 

. مھمالحأ قیقحتل 
دارفأ ّلكلو   ، ّيكریمألا سیئرلا  ةيامح  زاھج  دارفأ  ّلكل  اًركش 
نأب مھل  حمست  ةریبك  تایحضت  موي  ّلك  نولذبي  نيذلاو   ، مھتالئاع
اومدخ نيذلا  كئلوأ  اًصوصخو   . هجو لمكأ  ىلع  مھلمعب  اوموقي 
مھینافتل میظعلا  نانتمالاب  رعشأ   . اھتمدخب نّورمتسيو  يتلئاع 
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. مھّتیفارتحاو
تیبلا لعجل  موي  ّلك  دھجب  نیلماعلا  لاجرلاو  ءاسنلا  تائمل  اًركش 
دحأ يف  شیعلا  ةوظح  كلمت  يتلا  تالئاعلل  ًاّیقیقح  ًالزنم  ضیبألا 

، مدخلاو  ، ةاھطلاو  ، باّجحلا مھب  ينعأو   . ةینطولا انحورص  مظعأ 
، نيّربدملاو  ، ضیبألا تیبلا  يضارأ  ةنایص  لاّمعو   ، روھزلا يقّسنمو 

. يتلئاع نم  اًّمھم  اًءزج  اًمئاد  ءالؤھ  نوكیس   . ةسدنھلا قرفو 
تنك نیح  (ا ) هتیقتلا ّةباشو  ّباش  ّلك  ركشأ  نأ  ديرأ   ، اًریخأو
يبلق تسمال  يتلا  ةدعاولا  ّةباشلا  حاورألا  ّلك  ىلإ   . ىلوأ ةّدیس 

، يناتسب ومني  نأ  يف  اومھاس  نيذلا  ىلإ   ، تاونسلا كلت  لالخ 
ّيبح اوّلبقت  نيذلاو   ، يعم زبخلا  اورسكو  اوھطو  اّونغو  اوصقر  نيذلاو 
اًئفاد اًقانع  تّارملا  فالآ  ينوقناع  نيذلاو   ، حتفنم لقعب  يداشرإو 
مّكنأل مكل  اًركش   . فورظلا كلحأ  يف  يتايونعم  نم  عفر   ، اًذيذلو

. لمألل ًاببس  اًمئاد  ينومتحنم 
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